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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 
 
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. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 2021 S   Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialitat 

X   EADA PO05 

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

Nov 2021 Acreditació 21 Recomanació Sería aconsejable 
que la Escuela 
incorporase en el 
Máster 
contenidos de 
sostenibilidad, 
ética y 
transformación 
digital en algunas 
de sus 
asignaturas. 

Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialitat 

 X  EADA PO05 

Revisar la càrrega d’activitat 
associada a les Pràctiques 
Professionals i TFM 

Nov 2021 Acreditació 21 Recomanació 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) 

Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialitats 

   EADA PO01 
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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. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 2021 Acreditació 21 Recomanació 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. 

Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialitats 

 X  EADA PO05 

 
1.4  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
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. 
 

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

Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat X X  EADA PO09 
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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. 
 
2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 21 Acreditació 21 Obligatòria 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 

Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat, 
Màrketing i 
Comunicació 

X   EADA PO03 

Incloure a la web pública tots els 
requisits i processos d’admissió. 

Nov 21 Acreditació 21 Recomanació Sería adecuado 
que se 
especificaran 
todos los 
requisitos y 
procesos de 
admisión (por 
ejemplo, el 
GMAT). 

Àrea de Qualitat Màrketing i 
Comunicació 

X   EADA PO03 

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. 

Nov 21 Acreditació 21 Obligatòria 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. 

Direcció Acadèmca Coordinació 
Especialitats 

X   EADA PO08, PO10 
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Incloure a la web un llistat de les 
diferents empreses amb les que 
s’han tancat convenis de 
col·laboració. 

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

Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialitats 

X X  EADA PO10 

 
2.2 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 21 Acreditació 21 Obligatòria 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. 

Direcció Acadèmica 
 

 X   EADA PO09 

 
2.3 La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació.  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

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

Direcció Acadèmcia Àrea de Qualitat, 
Màrketing i 
Comunicació 

X   EADA PO09 
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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 contínua de la titulació. 
  
3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions.  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

Dissenyar una proposta de nou 
model de seguiment de titulació 

Nov 21 S   Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat, 
OTVOA 

X X   

 
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.  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
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. 

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

Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat X X  EADA PO09, PO15 
 

 
3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.  
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
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 

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

Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat X X  EADA PE02 

Implementar el Comitè de Qualitat 
d’EADA 

Nov 21 S   Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat X   EADA PE02 
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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. 
 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificasió acadèmica exigits per les titulacions 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

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

Direcció Acadèmica Àrea de Qualitat X X  EADA PO16 

 
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
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 

Nov 21 Acreditació 21 Obligatòria 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 

Direcció Acadèmica Direcció de 
Persones i 
Cultura 

X X  EADA PO14 
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ESTÀNDARD 5 La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat 
 
5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 21 Acreditació 21 Recomanació 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. 

Coordinació 
Especialitats 

Alumni X X  EADA PO07 
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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 
 
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 
 
Acció 
   

Data inclusió/ 
revisió PMQ   
Any, mes 

Origen proposta 
VSMA 

Resposta observació AQU  Persona/ Departament/ 
Unitat  que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats   

Curs  
2021-
2022 

Curs  
2022-
2023 

Progrés 
0-25-50-
75-100% 

Procediment SGIQ 
  Caràcter, procés,  

any informe 
Literal 

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

Nov 21 Acreditació 21 Obligatòria 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. 

Direcció Acadèmica Coordinació 
Especialtats 

X   EADA PO05, PO09 
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ANNEX: CANVIS PLANS D’ESTUDIS 2021 
Aprovat per Comissió Acadèmica UVic-UCC, novembre 2021 
 
Canvis en els plans d’estudis per procés de seguiment, ISQ 2021 
 
MUGE-12EA – MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ EMPRESARIAL 
ASSIGNATURA ACTUAL     PROPOSTA DE CANVI 
MATÈRIA CODI 

SIGMA 
ASSIGNATURA Caràcter ECTS L CURS 

BAIXA 
DATA 
BAIXA 

T C S CANVIS MOTIUS MATÈRIA CODI 
SIGMA 

ASSIGNATURA Caràcter ECTS L CURS 
ALTA 

DATA 
ALTA 

T C S 
CATALÀ CATALÀ* CATALÀ CATALÀ* 
Finances i 
Comptabilitat 

16639 Temes Avançats 
en Comptabilitat 

OP 7 Ang 2022/23   A 1 Anual Extinció Aquesta assignatura no ha atret el 
nombre suficient d'alumnes per fer-la 
viable: 3 matriculats pel 2019/20, i 0 
al 2020/21, amb la previsió que siguin 
0 també aquest any. Per aquest 
motiu, es prefereix simplificar l'oferta i 
eliminar-la de l'especialitat. La resta 
de l'especialitat no té canvis. 
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