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PLA DE MILLORA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ EMPRESARIAL CORRESPONENT AL CURS 2015-2016 
 

Àmbit Tema Anàlisi i valoració Accions proposades Responsable Agents 
implicats 

Priorita
t Terminis Origen 

proposta 

Requerei
x 
autoritzac
ió  AQU 

Estat Satisfa
cció 

Objectius i 
competèncie
s 

1d Interès científic i 
professional del 
títol 

No sembla necessària, en aquests moments, 
cap canvi per millorar l'interès des del punt de 
vista de la seva ocupabilitat professional i des 
del punt de vista de la demanda que pot tenir 
per part dels estudiants. 
En el curs 2015/16, EADA va iniciar un 
procés de re-definició de les competències 
dels seus programes, per ajustar-les a canvis 
en les necessitats de les empreses i en els 
interessos dels alumnes, i garantir 
l’empleabilitat futura. Aquesta revisió ha 
resultat en un nou document de 
competències que ha de formar la base d'una 
futura re-verificació del títol en un periode de 
temps no superior als 24 mesos. 

1 Mantenir i reforçar el contacte amb el món 
empresarial que ens permet 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.  
Abans de l'inici del curs 2018-19, valorar la 
possibilitat de re-dissenyar i re-verificar el 
programa, a partir del nou esquema de 
competències. 

Direcció 
Programe
s 

DA,  
DP,  
DC, 
CP 
 

2 01/201
6 

IST 2012-
2013 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

3 

Objectius i 
competèncie
s 

1f Consultes 
externes 

EADA va superar el 2013 ambdues 
acreditacions  (reacreditació EQUIS i AMBA) 
sense cap dificultat, amb una recomanació 
coincident amb la que havia fet l'AQU: la 
necessitat de millorar el perfil investigador del 
claustre de professors - reconeixent, això si, 
els esforços fets en aquest aspecte des de la 
darrera re-avaluació. 

2 Mantenir la acreditació de la EFMD com a 
estàndard de qualitat internacional i garantia 
addicional de bones pràctiques. 
 
El març de 2016, EADA va superar la 
reacreditació d’EQUIS amb la màxima 
valoració.En particular, val la pena remarcar els 
comentaris específics sobre la qualitat dels 
programes d’EAD (PRT Report, p,11): “The PRT 
was impressed by the quality of all the 
programmes [...] In particular the PRT was 
impressed by the rather unique focus on 
managerial skills and corporate relevance in 
combination with programme elements aimed at 
developing leadership skills among the 
participants.” 

Direcció 
Acadèmic
a 

DG, 
DA,  
DP, 
DC, 
DCE 
SG, 
DRH 

 
2 

01/201
6 

IST 2012-
2013 

No FET 5 

Pla d’estudis 2a Estructura del 
pla d’estudis 

En el moment de la sol·licitud de verificació 
del títol, i d'acord amb la pràctica habitual 
d'EADA anterior a la validació del programa, 
l'itinerari de "International Management" 
s'oferia només en anglès,. Hem trobat un alt 
nombre de sol·licituds per cursar aquest 
itinerari per part de persones que no tenen el 
nivell d'anglès suficient per a realitzar tot un 
programa de màster en anglès.  

3 EADA vol oferir la possibilitat de fer el MUGE, en 
el seu itinerari "International Management" en 
una opció en llengua castellana. La denominació 
de la matèria i l’itinerari associat, en castellà, és 
la següent: Gestión Empresarial Internacional. 
La denominació de les assignatures de la 
matèria, en castellà, són les següents: Finanzas, 
Recursos Humanos, Màrqueting Internacional, 

VOA  Coordi
nació   

1 09/201
3 

IST 2012-
2013 

No FET 4 
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Dirección de Operaciones y Sistemas de la 
Información,  Negocios Internacionales. 
Aquesta nova variant en les optatives ofertes es 
va introduïr amb èxit pel curs 2013-14. El 
nombre d’estudiants que segueixen aquest 
itinerari es manté constant, però amb un volum 
baix (en la mateixa línia que la resta d’itineraris 
oferts en castellà). En el curs 2016-17 valorarem 
la conveniència de continuar oferint aquest 
itinerari més enllà del 2018-19. 

Pla d’estudis 2a Estructura del 
pla d’estudis 

En l'anàlisi dels resultats de l'aprenentatge 
del curs 2012-13 es va detectar un interès 
per part d'alguns dels alumnes que van 
cursar l'itinerari 'Finances' per poder tenir uns 
continguts més ajustats a activitats en l'àmbit 
de la comptabilitat i l'auditoria financera.  

4 Afegir, a la matèria Finances, una nova 
assignatura "Temas Avanzados en Contabilidad" 
(en anglès, Advanced Topics in Accounting), 
amb les característiques següents: optativa, 9,5 
crèdits, anual, idiomes d’impartició castellà i 
anglès.  Aquesta assignatura s’incorpora a 
l’itinerari de Finances. Com fins ara, per poder 
obtenir aquest itinerari, els estudiants han de 
superar 27 crèdits optatius de la matèria 
Finances, però s’estableix una incompatibilitat 
entre les assignatures "Temas Avanzados en 
Contabilidad" i “Mercados Financieros”. 
 
Aquesta nova assignatura es va introduir amb 
èxit pel curs 2014-2015. El nombre d’estudiants 
que segueixen aquest itinerari es manté 
constant, però amb un volum baix.  

VOA  Coordi
nació  
l/Depa
rtame
nts 
acadè
mics 

1 09/201
3 

IST 2012-
2013 

No FET 4 

Pla d’estudis 2a Estructura del 
pla d’estudis 

La matrícula d'estudiants en l'itinerari 
Recursos Humans decreix de forma 
continuada en els darrers anys. 

5 Valorar la possibilitat de deixar d'oferir un 
itinerari per Recursos Humans dins del MUGE, 
donat el molt baix nombre de matrícules. 
A partir del curs 2013-14 no s’ha ofert més 
aquest itinerari. Les assignatures optatives en 
qüestió s’han retirat de la informació pública. 

VOA  Coordi
nació   

2 09/201
3 

IST 2012-
2013 

No FET 4 

Pla d’estudis 2d Metodologies, 
activitats 
formatives i 
sistemes 
d’avaluació 

En l'anàlisi de la docència impartida i dels 
coneixements adquirits es va detectar 
mancances en la capacitat dels alumnes de 
participar de manera activa en una discussió 
a classe - especialment en els itineraris en 
llengua castellana, cosa que dificulta  la 
utilització efectiva del mètode del cas en 
aquest entorns, de gran importància en el 
model educatiu d’EADA.    

6 Començant en el curs 2013-14 s'oferirà a tots els 
participants unes sessions addicionals de 
formació en "Business Analysis" o "Analisis de 
negocios" en la que els donarem els 
coneixements bàsics per l'anàlisi d'un cas, que 
permetin millorar la capacitat d'aquests alumnes 
per entendre la situació que se'ls presenta per 
ser analitzada, així com la seva capacitat 
d'intervenir en la discussió d'aquesta. 
A partir del curs 2013-14, s’ha ofert aquesta 
assignatura, amb un alt nivell de valoració per 
part dels alumnes. 

DA DA, 
CP 

2 09/13 IST 2012-
2013 

No FET  4 
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Pla d’estudis 2d Metodologies, 
activitats 
formatives i 
sistemes 
d’avaluació 

Resultat de les enquestes de satisfacció de la 
docència rebuda. 

7 Cal millorar la forma de recollir, codificar i 
comunicar l’avaluació de la participació als 
estudiant, amb l'objectiu d'incrementar la seva 
comprensió dels procediments i motivacions 
darrere les avaluacions rebudes per aquest 
concepte. Això pot començar per una millor 
comunicació dels criteris utilitzats per aquesta 
avaluació i per millores en l'operativa de 
notificació. Es continuarà, així mateix, amb la 
formació al professorat en tècniques de formació 
interactives com és el mètode del cas. 
A partir del curs 2013-14 es va introduir formació 
especialitzada en el mètode del cas per a tot el 
professorat del màster, i que s’ha anat repetint 
de forma anual. En l’any 2015-16 es va iniciar 
una nova formació en mètode del cas on-line 
amb una molt bona valoració per part del 
professorat. 

Coordinac
ió del títol 

Coordi
nació  
l 

2 09/13 IST 2012-
2013 

No FET 5 

Pla d’estudis 2e Organització de 
les pràctiques 
externes 

S'ha detectat per part dels responsables de 
les pràctiques en empresa, una major 
reticència per part de les empreses a 
acceptar participants en pràctiques, 
preocupades per les implicacions dels canvis 
en la normativa laboral 

8 Cal fer un seguiment proper a la nova normativa 
laboral i com aquesta està impactant en les 
preferències de les empreses per acceptar 
estudiants en pràctiques. I també de les 
preferències canviants de les empreses. 
Es continua fent un seguiment actiu per part del 
Servei de Carreres Professionals, assessorat per 
la Direcció de Recursos Humans d’EADA,. 

Coordinac
ió del títol 

VOA/
Coordi
nació   

2 07/201
4 

IST 2012-
2013 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

4 

No 2e Organització de 
les pràctiques 
externes 

La molt dolenta situació del mercat ha afectat 
negativament l'interès de les empreses en 
acceptar estudiants en pràctiques per 
períodes curts. Si bé la integració d'aquests 
darrers en les empreses continua essent 
bona, cal estudiar maneres de millorar l'oferta 
existent. 

9 Millorar l'oferta de places de pràctiques pels 
estudiants del MUGE, amb una major i més 
variada oferta. Analitzar en profunditat el valor 
que aquests estudiants poden aportar a 
aquestes empreses en la seva 
estada/col·laboració, per tal d'incrementar 
l'interès. 
S’han endegat una sèrie d’accions per millorar la 
rellevància de les pràctiques per als alumnes. La 
més remarcable, possiblement, és la participació 
d’alumnes del programa en el programa MAP 
d’ACCIÓ. 

Coordinac
ió del títol 

VOA/
Coordi
nació 
/Carre
res 
Profes
sional
Pràcti
ques 

1 07/201
4 

IST 2012-
2013 

 En 
dese
nvolu
pame
nt 

4 

Pla d’estudis 2g Guies docents i 
plans de treball 

En el moment d’efectuar la matrícula, 
l’estudiant rep una guia docent de les 
matèries que cursarà a través del Campus 
Virtual i, també, un calendari que en planifica 
la impartició/organització. 
Dins del marc de cada mòdul/assignatura, 
també es facilita a l’estudiant una sèrie de 
recursos externs i lectures addicionals que 

10 Continuar amb l'adequació de les Guies 
Metodològiques a la estructura del MUGE, ja 
que continuen, en alguns casos, amb l'estructura 
dels Màsters propis. 
 
El desenvolupament del Campus Virtual ha 
permès una millora generalitzada en el format de 
les Guíes Metodològiques (GM), així com un 

DA DA, 
DP 

2 09/13 IST 2012-
2013 

No FET 4 
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permet l'aprofundiment en la matèria per 
aquells que arriben amb coneixements 
previs. 

increment significatiu en la varietat dels recursos 
pedagògics oferts.  
 
En aquest aspecte, en els darrers dos anys, i de 
forma generalitzada en tots els programes 
d’EADA, s’ha detectat la necessitat de millorar el 
procés d’integració entre el disseny de les Guíes 
de les assignatures i el procés de compra i 
curació de continguts. Amb aquest objectiu hem 
posat en marxa un nou sistema de gestió de les 
GMs, i estem estudiant les opcions possibles per 
integrar aquest processos i la gestió de les 
notes,per tal de poder fer un seguiment integral 
del procés de garantia de l’aprentatge, des del 
disseny del programa fins l’avaluació dels 
resultats. Esperem implementar aquest nou 
sistema informàtic en el curs 18/19 

Estudiants 3a Matrícula de 
nou accés 

Per l'edició de l'any 2012-13 es van ofertar 
250 places i es van formalitzar 181 
matrícules. Per l'edició de l'any 2013-14 es 
van ofertar 250 places i es van formalitzar 
229 matrícules. La bona recepció del 
programa, les informacions sol·licitades i pre-
matrícules registrades fan preveure un 
increment en el nombre de participants per 
l'edició de 2014-2015, per la qual cosa EADA 
vol mantenir el nombre de places ofertades. 
Pel que fa a 2014-2015, la matrícula es 
preveu que se situï al voltant dels 250 
estudiants. Es preveu que s'incrementi la 
demanda de cara al curs següent. 

11 Valorar la possibilitat de demanar una ampliació 
de places en el futur, per sobre de les 250 que 
consten a la memòria de verificació. 
 
Finalment, l’evolució del mercat ha fet 
innecessària aquesta ampliació. Amb el possible 
redisseny del programa (suggerida en l’Acció de 
Millora 1) caldrà tornar a valorar la oferta de 
matrícules. 

VOA CE 2 09/201
4 

IST 2012-
2013 

Sí No 
iniciat 

 

Estudiants 3a Matrícula de 
nou accés 

Informe avaluació verificació 
 2012.06.29 AQU  

12 Fer constar dins la memòria la informació sobre 
els grups i places en castellà i anglès que 
s’imparteixen. 
 

VOA VOA 2 En 
modific
ació del 
títol 

Informe 
verificació 
AQU 2012 

No No 
iniciat 

1 
 

Estudiants 3d Mobilitat Informe avaluació AQU 
Verificació 2012.06.29 

13 Eliminar de la memòria la informació sobre 
mobilitat extracurricular. 

VOA VOA 2 En 
modific
ació del 
títol 

Informe 
verificació 
AQU 2012 

No No 
iniciat 

1 
 

Estudiants 3g Enquestes dels 
estudiants 

Els indicadors globals de satisfacció dels 
participants son correctes, si bé la millora en 
el perfil general a mesura que EADA és més 
coneguda en el exterior, implica un increment 
en el nivell d'exigència.  

14 Millorar el nivell de satisfacció dels estudiants. 
Es preveu que les millores introduïdes a l’edició 
en curs del programa (2014-2015) hi ajudaran. 
Els resultats de les enquestes de satisfacció dels 
estudiants demostren una millora en la percepció 
dels alumnes (de 4,15 a 4,29 sobre 5 en 
valoració d’assignatures; de 3,99 a 4,17 sobre 5 

DP 
 
 
 
 
 

DA, 
DP, 
CP 

2 09/201
5 

IST 2012-
2013 

No FET 4 
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en valoració del programa). En aquest moment, 
el repte més gran que tenim és el de la millora 
de les instal·lacions. Gràcies a la reforma 
integral de l’edifici, endegada a finals del curs 
2015/16 son optimistes sobre la capacitat de 
millorar aquest aspecte. 

Professorat 4a Perfil del 
professorat 

En línies generals, es considera que el perfil 
del professorat s’ajusta a les necessitats de 
l’estudi. 

15 Fer un esforç per acreditar el professorat doctor 
internacional d’EADA que fins avui no ho ha 
estat, per tal de facilitar una major flexibilitat a 
l’hora de programar, i reduir la dependència del 
professorat acreditat de la UVic. Així mateix, 
endegar un programa intern d’acreditació del 
professorat estranger que no té acreditacions 
AQU o ANECA i que no ha estat possible 
engegar en l'any 13-14. 

El curs 2015-16 es van acreditar 6 professors 
d’EADA. Per al curs 2016-17 preveiem acreditar-
ne un mínim de 6 més. Aquestes acreditacions 
portaran el percentatge de doctors acreditats al 
67% entre el professorat del màster.  

DA DA, 
DD 

1 02/210
6 

IST 2012-
2013, IST 
2013-14 

No FET 3 

Professorat 4b Expertesa del 
professorat: 
docència i 
recerca 

En els anys acadèmic 2012-13, i 2013-14 
EADA ha millorat la seva producció científica 
respecte als anys anteriors. Amb l'objectiu de 
millorar el perfil acadèmic del professorat, 
hem obert la convocatòria de cinc noves 
places per doctors investigadors, en tots els 
àmbits disciplinars de l'escola. 

16 Continuar amb la contractació de professorat 
doctor internacional que permeti a l'Escola 
millorar el perfil del seu claustre. Així mateix, 
endegar un programa intern d'acreditació del 
professorat estranger que no té acreditacions 
AQU o ANECA. 
El percentatge de professorat doctor i actiu en 
recerca s’ha incrementat molt significativament.  

DA DA, 
DD 

2 02/201
6 

IST 2012-
2013, IST 
2013-14 

No FET 
 

4 

Professorat 4b Expertesa del 
professorat: 
docència i 
recerca 

Informe avaluació  AQU 
Verificació 2012.06.29 

17 El centre ha de seguir treballant per potenciar 
l’indicador investigador associat a aquest 
màster. Potenciar les línies de recerca 
relacionades amb els continguts del programa 
formatiu, ja que es presenten alguns professors 
amb un perfil docent aparentment allunyat dels 
continguts del títol (Desenvolupament humà 
sostenible, Derivades econòmiques de la 
distribució espacial de població i renda, 
Estadística, Econometria). 
La contractació de professorat doctor i actiu en 
recerca, juntament amb el programa 
d’acreditació de professors endegat en els 
darrers anys ha permès millorar en molt el volum 
i rellevància de la recerca del professorat. Hi ha 
espai de millora en la participació del professorat 
d’EADA en convocatòries de grups de recerca 

DA DA, 
DD, 
CA 

1 02/201
6 

Informe 
verificació 
AQU 2012 

No FET  4 
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CE, Comité Executiu   DA, Direcció Acadèmica  
DP, Direcció de Programes  DC, Direcció de Corporate Partnerships 
DD, Direcció Departaments Acadèmics  CA, Comité Acadèmic 
CP, Coordinador de Programa 
 

SGR. El nomenament d’un nou director de 
recerca a EADA ha de permetre adreçar alguns 
d’aquests temes.  

Professorat 4c Enquestes del 
professorat 

En aquests moments, EADA no aplica un 
sistema unificat de consulta/enquestes al 
professorat que participa en els màsters. 
 

18 Fer extensiu al professorat d'EADA que 
imparteix estudis de màster el sistema unificat de 
consulta/enquestes al professorat que la 
Universitat de Vic ja aplica en els estudis de 
grau. 
Aques procés continua pendent d’iniciar-se 

DA DA,  
DD,  
CA 

2 09/201
5 

IST 2012-
2013 

No No 
iniciat 

1 

Professorat 4e Coordinació del 
professorat 

Els mecanismes de coordinació descrits en el 
SGC d'EADA s'han aplicat 
correctament. Cadascun dels mòduls del 
MUGE disposa d’un professor/a que actua de 
coordinador/a. S’ha reduït el nombre de 
departaments acadèmics de cinc a tres, i 
introduint dins d'aquests departaments grups 
de treball estables al voltant de les diferents 
matèries que s'imparteixen en el MUGE i 
altres programes formatius. 
 

19 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’han definit uns grups de treball intern per que 
el professorat del màster i altres programes 
propis d’EADA pugui coordinar millor les 
activitats i compatir informació sobre 
desenvolupaments científics i pedagògics. 

DA DD 1 09(201
5 

IST 2013-
2014 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

3 

Recursos i 
serveis 

5b Recursos 
digitals 

L'any 2012-13, s'ha millorat molt tant la 
infraestructura tecnològica del Campus 
Virtual (LifeRay i Moodle) com el "look and 
feel" del campus, amb l'objectiu de facilitar el 
seu us com a eina de comunicació entre 
institució, professorat i alumnat. 

20 Incrementar la taxa d'ús del Campus Virtual per 
part dels professors com a eina pedagògica i 
d'informació. 
En aquest moment, totes les assignatures del 
màster tenen la seva aula virtual, que s’utilitza 
primordialment per donar accés online a la GM. 
EADA està formant el seu professorat per 
millorar la capacitat de treballar en entorns 
“hibrids”. 

DA DA, 
DP,  
DD,  
CP 

2 09/201
5 

IST 2012-
2013 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

3 

Pla 
d’estudis 

2
e 

Organitzaci
ó de les 
pràctiques 
externes 

L’any 2015/16 s’ha introduït una nova forma 
de valorar l’aportació individual al treball de 
pràctiques/TFM quan aquest es du a terme 
en grup. Cal millorar, però la recollida i 
qualitat de la infomació disponible en aquest 
aspecte, per tal de poder matisar i recollir de 
manera més acurada les aportacions 
individuals. 

21 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. 

DA DA, 
CA. 
CP 

1 05/201
7 

Autoinfom
e 
acreditació 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

1 

Recursos 
i Serveis 

5
b 

Pla 
Operatiu de 
Centre 

L’any 2015 la UVic-UCC va aprovar un nou 
Pla d’Acció Tutorial, que identifica un conjunt 
d’accions i mesures per tal d’orientar i 
acompanyar l’estudiant en la dimensió 
personal, social, acadèmica i professional. 

22 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. 

DP DA, 
DC, 
CP 

2 07/201
7 

Autoinfom
e 
acreditació 

No En 
dese
nvolu
pame
nt 

3 
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