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APARTAT 0. DADES IDENTIFICADORES                                                                                    
 
 

Universitat Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC) 
 

Nom del Centre 
 

EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 

Dades de contacte voa@uvic.cat 
 

Responsables  
de l’elaboració  
de l’autoinforme 

Comitè d’Avaluació Intern (CAI): 
 
Director Acadèmic (coordinador del CAI) - Ramon Noguera  
Responsable de Qualitat d’EADA – Carolina Sanmartín  
Coordinadors del Màster – James Haigh 
Coordinadors del Màster – Mireia Serres 
Professor – Jordi Carenys 
Professor – Desirée Knoppen 
Professor – Carles Brugarolas 
Estudiant – Nicole Solti 

 
Programa que se sotmet al procés d’acreditació EADA 2021 
 
Màster Universitari en Gestió Empresarial  
 

Codi RUCT Crèdits 
ECTS Any d’implantació / Renovació acreditació 

Coordinador 
acadèmic / 
Responsable de la 
titulació 

Codi RUCT 
4313325  

60 

-Programació Universitària de Catalunya 2011-
2013     
-Ordre ECO/434/2012 
-Curs inici:  2012-2013 
-Renovació de l’acreditació: 8-5-2017 

James Haigh /  
Ramon Noguera 
Hancock 

 
Adscripció del Centre a la Universitat  
 
 Conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat de Vic i la Fundació 

Universitària Privada EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, pel qual queda adscrita a 
la UVic. 3 de març de 2010 

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

 Conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya i EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració, adscrita a la Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya, per la impartició del Màster Universitari en Gestió 
Empresarial. 1 de setembre de 2016 
 

  

mailto:voa@uvic.cat
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
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APARTAT 1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE  

La Fundació Privada Universitària EADA es va establir l’any 1984, com a fundació sense ànim 
de lucre establerta en virtut de la Llei Catalana de Fundacions de 1982, sota la supervisió del 
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Fundació EADA està registrada amb 
el número de registre 43 al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El Patronat 
de la Fundació el composen una sèrie d’empresaris, gestors i acadèmics, a títol personal, amb 
un interès per vetllar per la qualitat de la formació per professionals de la gestió. 
 
EADA ve oferint programes de formació des de mitjans dels anys 70, primer amb programes 
orientats a executius en actiu, seguit de “MBAs” i, finalment, ara fa vint anys, es van introduir 
programes de “Master” per postgraduats sense experiència professional.  
 
Amb anterioritat al Procés de Bolonya, EADA ja vetllava per la qualitat acadèmica dels seus 
programes mitjançant la participació activa d’EADA en processos d’acreditació internacionals, 
com puguin ser els de l’Association of MBAs (AMBA, específica per programes MBA) o de 
l’European Foundation for Management Development (EFMD EQUIS, de caire més institucional). 
EADA ha estat acreditada de forma ininterrompuda per aquestes institucions des del 1998 i 1997, 
respectivament. L’estiu del 2016 li va ser renovada a l’escola l’acreditació EQUIS per un període 
de 5 anys, en reconeixement de la qualitat de l’escola a nivell internacional. 
 
Amb l’arribada de l’EEES i el MECES, l’any 2009 EADA va arribar a un acord institucional amb 
la Universitat de Vic (ara Universitat Central de Catalunya – Universitat de Vic) per a l'acreditació 
oficial dels títols de màster – no així dels MBA o programes executius, que continuen essent títols 
privats molt orientats a la professionalització. L’any 2011 l’AQU va verificar la proposta de 
verificació del Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE), de 60 crèdits ECTS i de 
caràcter netament professionalitzador. L’any 2016 es va renovar l’acord d’adscripció a la UVic-
UCC amb un nou Conveni de Col·laboració Acadèmica per a la impartició del Màster Universitari 
en Gestió Empresarial, que continua vigent. 

La transició d’escola de negocis plenament independent a una escola adscrita al sistema 
universitari català ha comportat l’acceleració d’una sèrie de processos que internament ja 
estaven en marxa, com poden ser la millora del perfil acadèmic del personal docent, del volum i 
nivell de l’activitat de recerca, o els propis processos de gestió interna de la qualitat. Aquest és 
un procés d’aprenentatge continu i irreversible, que ens ha de permetre seguir millorant en la 
qualitat de la nostra oferta formativa i en mantenir una institució privada i plenament independent 
entre les millors escoles de negocis d’Europa i del món. 

 CURS 16/17 CURS 17/18 CURS 18/19 CURS 19/20 
Places ofertades nou 

ingrés 
240 240 280 300 

Estudiants matriculats 
nou accés 

182 247 212 330 
ENG CAST ENG CAST ENG CAST ENG CAST 
151 39 198 49 183 12 307 23 

 
A la taula superior es mostra l’evolució de la matrícula del màster en els darrers cinc anys, 
L’evolució és netament positiva, i demostra l’interès que desperta aquest programa en graduats 
i llicenciats de tot el món. Per aquest motiu, el curs 2018/19 es va sol·licitar amb èxit l’ampliació 
del nombre del places a 300. Cal remarcar que, de mitjana, els alumnes del màster venen d’uns 
50 països diferents. 

Professors en 
plantilla 

% Doctors %Acreditats / 
Doctors 

% Estrangers 

32 78% 60% 50% 
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A la taula “Taula professorat MUGE” es mosten les característiques generals del professorat 
d’EADA segons diferents criteris de ordenació i classificació (titulació, acreditació, dedicació ...) 
Aquestes dades es donen amb més detall a a secció 3.4 d’aquest informe, però cal remarcar el 
creixement en professorat acadèmicament qualificat (de 70% al 2016/17 a 78% al 2019/20) i 
acreditat (del 50% al 60% en el mateix període). Addicionalment a aquests professors, EADA 
compta amb una ampla xarxa de professors visitants d’institucions acadèmiques amb les quals 
col·laborem, principalment Toulouse Business School, École des Ponts ParisTech, Audencia 
Business School (Nantes) i CENTRUM Católica (Lima), alguns dels quals participen en el MUGE, 
sovint en les setmanes internacionals. 

Finalment, EADA compta amb un gran nombre (més de 200) de professionals en actiu, tots ells 
amb capacitat docent contrastada, que col·laboren en els diferents programes – principalment 
en els no-oficials i ocasionalment en el MUGE. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=3QaMHI
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APARTAT 2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 

L’elaboració de l’autoinforme ha anat a càrrec del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) reduït 
format per les següents persones: 

Càrrec Nom i cognoms 
Director Acadèmic d’EADA. Coordinador del CAI Ramon Noguera Hancock 

Responsable de Qualitat d’EADA Carolina Sanmartín 

Coordinador del Màster James Haigh 

Coordinadora Mireia Serres 

Professor Jordi Carenys 

Professor Desirée Knoppen 

Professor Carles Brugarolas 

Estudiant Nicole Solti 

Aquest Comitè d’Avaluació Interna reduït té una versió més àmplia, formada pel CAI reduït i 
estudiants i titulats, deixant oberta la possibilitat d’incorporar altres agents com: el Servei de 
Carreres Professionals, la Unitat de Suport a la Docència i l’Àrea de Qualitat de la UVic-UCC. 

En tot moment, el CAI ha estat assessorat i acompanyat en la redacció de la memòria pel 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (VOA) de la UVic-UCC i la seva oficina tècnica. 

El procediment l’inicia el VOA que, d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya, crea el model 
intern del procés per al treball del CAI de la UVic-UCC. Aquest model ja inclou l’organització i la 
temporització de les fases internes. També posa a disposició dels agents implicats les eines i 
pautes necessàries per a l’elaboració del document, així com per a l’obtenció i elaboració de les 
evidències. Finalment s’encarrega de posar a disposició de les audiències les eines i pautes 
necessàries, a banda de preparar les visites del Comitè d’Avaluació Externa (CAE). 

Amb tota aquesta organització, el CAI reduït planifica les tasques dels seus components i promou 
la participació de la resta del CAI complet en el procés. Prepara, amb el VOA, les visites del CAE. 
En el desenvolupament de les seves tasques, el CAI reduït participa en l’obtenció/elaboració dels 
indicadors que correspongui; redacta els apartats corresponents de l’autoinforme; integra les 
aportacions pertinents de la resta de CAI i tècnics en l’autoinforme; posa l’autoinforme a 
disposició dels òrgans/audiències que correspongui i el presenta a la Direcció General i el Comitè 
Executiu d’EADA per a la seva aprovació; gestiona l’elaboració de l’expedient d’acreditació i, 
quan pertoca, rep i acompanya el CAE durant les visites. 

Finalment, el CAI complet participa des de l’inici en les sessions preparatòries que s’organitzen i 
fa les aportacions corresponents a l’autoinforme; col·labora en el que requereixi el CAI reduït i 
participa en la visita del CAE. 

En una primera etapa (Juny-Setembre 2020), el CAI reduït, amb les primeres aportacions de les 
àrees tècniques pròpies del Centre completa un primer redactat de l’autoinforme amb la 
presentació del Centre. Paral·lelament, es confeccionen les evidències i les propostes de millora 
que s’hauran d'incorporar al redactat final més tard. El CAI analitza les evidències i fa les 
valoracions dels estàndards proposats, incorporant a l’autoinforme el Pla de millora i, també, les 
reflexions i esmenes finals fruit de la consulta feta entre els agents implicats. Un esborrany 
gairebé complert de l’autoinforme es va presentar a la Comissió Acadèmica el dia 28 de 
setembre. Durant el període del 28/09/20 al 15/10/2020, l’autoinforme ha estat en fase 
d’exposició pública per a tota la comunitat d’EADA a través de la Intranet de l’Escola, habilitant 
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així mateix un espai per rebre comentaris i aportacions. Finalment, el Comitè Executiu d’EADA 
aprova l’autoinforme el dia 20 d’Octubre per fer-ne el posterior lliurament a AQU Catalunya. 

Després d’analitzar aquesta primera fase del procés d’elaboració de l’autoinforme per a 
l’acreditació, EADA i la UVic-UCC conclouen que ha permès desenvolupar de forma coherent i 
transversal el seguiment i la millora contínua de la titulació; a més, ha permès identificar amb 
facilitat els agents implicats en l’elaboració dels informes i assignar-los responsabilitats de forma 
consistent. en l’elaboració dels informes i assignar-los responsabilitats de forma consistent. 
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APARTAT 3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ACREDITACIÓ 
 
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

Estàndard  

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.  

Tal com queda reflectit al darrer informe d’avaluació externa del programa, el perfil de 
competències de les titulacions respon a aquest requeriment: 

El perfil de las competencias del Máster es consistente con los requisitos de este tipo de 
titulación, así como con el nivel formativo del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). 

Después del anàlisis de las evidencias se puede afirmar que en las competencias no hay 
reiteraciones ni omisiones y que se adecuan al perfil formativo de la titulación. 

Además, es importante destacar que la implantación del plan de estudios se corresponde 
con lo establecido en la memoria verificada. 

Del análisis de las guías docentes y de las audiencias mantenidas, se extrae que existe 
una adecuada variedad de asignaturas y metodologías formativas para el correcto logro 
de las competencias establecidas en el MECES. 

Donat que no s’ha dut a terme modificacions a les competències del títol. Es considera que 
aquest sub-estàndar està assolit. 

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.  

La subjecció del Màster Universitari en Gestió Empresarial als processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponents al Marc VSMA garanteix que el perfil de competències de la 
titulació sigui adequat als requisits de la disciplina, al nivell formatiu requerit al MECES i que el 
pla d’estudis i l’estructura de la titulació s’hagi dissenyat en coherència amb les competències i 
els objectius a assolir.  

El Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE), codi RUCT 4313325, va obtenir 
l’acreditació el 8 de maig de 2017, fet pel qual mitjançant aquest autoinforme encara el segon 
procés d’acreditació. 

Dit això, i donat que en l’autoinforme de 17 d’octubre  de 2016 ja es va facilitar la documentació 
del MUGE (evidències) que es disposava en aquell moment, a continuació es facilita la 
documentació relacionada amb el procés de renovació de l’acreditació com a punt de partida, els 
informes de seguiment del centre (ISC i/o ISQ) i els plans de millora de la qualitat del centre 
(PMQ) emesos després de la renovació de l’acreditació així com la memòria de modificació 
vigent. 

  

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
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Acreditació 

15/10/2016 (15/12/2016 al·legacions) 
Autoinforme d’acreditació 

Informe d’acreditació (22/03/2017) 
Resolució d’acreditació (08/05/2017) 

Seguiment 

ISC 2016-2017 
Pla de Millora  2016-2017 

ISQ EADA 2019 (curs 2017-2018) 
PMQ EADA 2019 (curs 2017-2018) 

ISQ EADA 2019 (2) (curs 2018-2019) 
PMQ EADA 2019 (2) (curs 2018-2019) 

 
Modificació 
 

28/09/2018 
Memòria de modificació vigent 

Informe final modificació 
 
En relació amb el procés de seguiment, d’acord amb el procés estratègic PE07_U Seguiment, 
avaluació i millora del centre cada curs acadèmic, els agents previstos en el procés de seguiment, 
revisen els diferents indicadors i evidències de la titulació, el desplegament del pla d’estudis i la 
qualitat del programa formatiu. Fruit de la reflexió efectuada en aquest procés de seguiment es 
construeix el Pla de Millora de la Qualitat d’EADA (PMQ EADA) i s’elabora l’informe de seguiment 
de la qualitat del centre (ISQ EADA).  

El curs acadèmic següent es fa un seguiment de les propostes de millora o modificacions 
recollides en el PMQ. En funció de la tipologia dels canvis proposats, s’implanten el curs 
acadèmic següent o se sotmeten a un procés de modificació i s’implanten un cop s’obté 
l’autorització de l’Agència avaluadora: 

La memòria de modificació vigent del MUGE, de 28 de setembre de 2018, recull totes les 
modificacions derivades de les reflexions dutes a terme en tots els processos de seguiment del 
títol, dels informes d’avaluació corresponents i els requeriments i les recomanacions incloses en 
els informes d’acreditació emesos per AQU Catalunya. A més, inclou les adaptacions del màster 
als canvis normatius i a les bones pràctiques generades per l’experiència del sistema.  

Tractament de les observacions d’AQU incloses en els informes d’avaluació externa als quals 
s’han sotmès els títols  

A la taula següent consten les observacions incloses en els informes d’avaluació externa emesos 
per AQU en relació al MUGE, amb la identificació de les accions correctores generades i 
incorporades al pla de millora (PMQ) i el seu estat. Des de l’anterior acreditació, AQU no ha 
avaluat Informes de Seguiment de Títol /de Centre (IST/ISQ), encara que ha avaluat una memòria 
de modificació. En els estàndards corresponents s’informa en més detall sobre les accions dutes 
a terme.

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQWq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQWq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
Modificar l'apartat de la 
memòria que fa referència al 
reconeixement de crèdits. 
Considerem que el 
reconeixement per 
ensenyaments superiors 
oficials no universitaris no és 
aplicable al nivell d'estudis de 
màster. Seria convenient que 
en futures edicions s'eliminés 
aquesta opció de la memòria. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 1.3 Condicionat Juny 2017. " Modificar, en la pròxima 
edició de la memòria verifica l'apartat 
que fa referència als reconeixements 
a la memòria de verificació." 

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 

Modificació 
2018 
favorable 

S'ofereix un curs de formació 
previ, quan a la memòria no 
consten complements de 
fomació orientat a estudiants 
que no tenen coneixements 
mínims necessaris. Es 
recomana que es formalitzi 
com a complements de 
formació.  

Recomanaci
ó 

Avaluació 
Externa 
Acreditació 

2017 1.3 Assolit Juny 2017. "Modificar la memòria de 
verificació per incloure els 
complements formatius que es 
proposa als futurs estudiants del 
programa." 

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 

  

Sistematitzar els procediments 
que tenen com a objectiu la 
coordinació de la titulació, 
guardant actes o qualsevol 
altre tipus d'evidències del seu 
desenvolupament. S'identifica 
una coordinació adequada 
entre els implicats, encra que 
es duu a terme de forma 
informal, sense sistematització 
i sense guardar actes o 
qualsevol altre tipus 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 1.4 Condicionat Juny 2017. "Sistematitzar els 
procediments que tenen com a 
objectiu la coordinació de la titulació, 
guardant actes o qualsevol altre tipus 
d'evidències del seu 
desenvolupament." 
 
En les seccions 3.2 i 3.3 d’aquest 
autoinforme es dona més detall de 
com s’ha adreçat aquest requeriment. 

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  



 EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 
 

 
Màster Universitari en Gestió Empresarial 11 

Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
d'evidència del seu 
desenvolupament. 

S'han d'establir procediments 
per augmentar la coordinació 
entre la Universitat de Vic i 
EADA, perquè l'Escola adapti 
els seus propis procediments 
als més formals de la 
Universitat. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 1.4 Condicionat Juny 2017. "Establir procediments per 
augmentar la coordinació entre la 
UVic-UCC i EADA, perquè l'Escola 
adapti els seus propis procediments 
als més formals de la Universitat." 
 
En la secció 3.3 d’aquest autoinforme 
es dona més detall de com s’ha 
adreçat aquest requeriment. 

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  

S'han de formalitzar el registre 
d'activitats realitzades, com és 
el cas de les reunions de 
coordinació que, encara que 
es realitzen, no passen de 
l'àmbit informal. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació   2017 1.4 Condicionat 2017. "Formalitzar el registre 
d'activitats realitzades, com és el cas 
de les reunions de coordinació que, 
encara que es realitzen, no passen de 
l'àmbit informal." 
 
En la secció 3.3 d’aquest autoinforme 
es dona més detall de com s’ha 
adreçat aquest requeriment. 

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
S'han de modificar els 
aspectes que s'han assenyalat 
anteriorment tant de la pàgina 
web com de les guies docents, 
per a facilitar la màxima 
transparència i visibilitat de la 
titulació, i sobretot evitant 
errors que poden confondre als 
usuaris. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 2.1 Condicionat Juny 2017 . " Modificar i adaptar les 
guies docents (Guies Metodològiques) 
per incloure-hi:   
• Denominació del màster 
• Inclusió de les competències 
• Distribució de les hores de les 
activitats 
• Crèdits de les matèries 
• Caràcter de les assignatures" 
 
En les seccions 3.2 i 3.6.1 d’aquest 
autoinforme es dona més detall de 
com s’han modificat les guies docents 
per adreçar aquest requeriment. 
  

Tancat ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  

S'han de modificar els 
aspectes que s'han assenyalat 
anteriorment tant de la pàgina 
web (...) : Modificar la 
informació pública relacionada 
amb els resultats del 
seguiment i del 
desenvolupament de la 
titulació: No s'ofereixen els 
resultats de satisfacció dels 
agents implicats en el màster. 
No s'inclouen els informes 
d'Avaluació interns (únicament 
apareix el del curs 2013-14, 
però molt concís i sense 
pràcticament informació). No 
estan actualitzats els 
indicadors que són necessaris 
per a l'anàlisi de la titulació 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 2.2 Condicionat Juny 2017. "Incloure dins de la web 
del programa tota la informació 
relacionada amb els resultats del 
seguiment i desenvolupament de la 
titulació." 
Desembre 2019:"Millorar la visibilitat i 
fer més entenedors a la web d'EADA 
els resultats de satisfacció dels agents 
implicats en el màster, així com els 
indicadors que són necessaris per a 
l'anàlisi de la titulació". 
 
El mapa de processos d’EADA el 
podeu trobar a la secció 3.3 del 
present informe d’autoavaluació. Així 
mateix, tota aquesta informació està ja 
disponible a la pàgina web del títol així 
com a la pàgina web (i intranet) de 
Qualitat.  

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 
"Incloure..." 
 
Obert ISQ 
2019(2) "Millorar 
la visibilitat..." 
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
(Winddat), no estant disponible 
la informació del curs 2015-
16.L’enllaç als Informes 
d'avaluació no recull tota la 
informació pertinent. 

S'han de modificar els 
aspectes que s'han assenyalat 
anteriorment tant de la pàgina 
web (...) :Al web n hi ha prou 
informació sobre el SGIQ. No 
hi ha referències ni a la seva 
aplicació ni als resultats de la 
seva posada en marxa. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 2.3 No assolit Juny 2017. "Incloure dins de la web 
del programa tota la informació 
relacionada amb el SGIQ de la UVic-
UCC, així com el seu impacte en els 
processos de disseny i seguiment de 
les 
titulacions." 
 
El mapa de processos d’EADA el 
podeu trobar a la secció 3.3 del 
present informe d’autoavaluació. Així 
mateix, tota aquesta informació està ja 
disponible a la pàgina web del títol així 
com a la pàgina web (i intranet) de 
Qualitat.  

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
En alguns procediments 
relacionats amb la organització 
i gestió de la titulació, haurien 
reforçar les relacions entre la 
Universitat de Vic i EADA, 
perquè l'Escola adopti les 
seves procediments propis als 
més formals establerts per la 
Universitat de Vic. L'SGIQ no 
està implementat suficientment 
en la titulació, encara que s 
segueidxen alguns 
procediments dissenyats per la 
UVic. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 3.1 Condicionat Juny 2017. "Assegurar una millor 
implementació del SGIQ de la UVic-
UCC en els processos de disseny i 
seguiment de les titulacions." 
(anteriorment formulada diferent)  
 
Com en l’observació anterior, el mapa 
de processos d’EADA el podeu trobar 
a la secció 3.3 del present informe 
d’autoavaluació. Així mateix, tota 
aquesta informació està ja disponible 
a la pàgina web del títol així com a la 
pàgina web (i intranet) de Qualitat. 

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  

S'han d'emprendre accions 
correctores encaminades a la 
recollida sistemàtica de la 
satisfacció dels grups d'interès, 
sobretot del professorat i del 
personal d'administració i 
serveis. En aquest sentit, s'ha 
de desenvolupar un 
procediment en el que 
s'especifiquin els responsables 
i la programació de com es va 
a recollir la informació i la seva 
posterior anàlisi. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 3.2 Condicionat Juny 2017. "Fer una revisió dels 
models d’enquestes d’acord amb els 
patrons UVic-UCC" 
 
Juny 2017.  "Proporcionar a EADA el 
catàleg d’enquestes UVic-UCC",  
"Emprendre accions correctores 
encaminades a la recollida sistemàtica 
de la satisfacció dels grups d'interès, 
sobretot PDI i PAS. " 
 
En la secció 3.6.1 d’aquest 
autoinforme es dona més detall de 
com s’ha adreçat aquest requeriment.  

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  



 EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 
 

 
Màster Universitari en Gestió Empresarial 15 

Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
Encara que se segueixen  
alguns procediments 
dissenyats per la UVic, s'ha 
d'implantar i interioritzar de 
manera sistemàtica l'SGIQ. 
S'ha de definir el mapa de 
processos i els procediments 
adaptats al centre, perquè 
ajudin a organitzar i millorar la 
titulació. L'Escola no revisa 
periòdicament la adequació del 
SGIQ, tot i que s'està treballant 
per adequar-lo a les seves 
necessitats i implementar 
adequadament en el centre. El 
SGIQ no està prou 
implementat, es recomana que 
es defineixin el mapa de 
processos i els procediments 
adaptats al centre, perquè 
ajudin a organitzar i millorar la 
titulació. S'haurien formalitzar 
registres de les activitats que 
es desenvolupen, destacant, 
per exemple, les actes de les 
reunions de coordinació, en la 
qual es recullin els acords i les 
accions que es defineixin. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 3.3 No assolit Juny 2017. "Definir el mapa de 
processos i els procediments adaptats 
al centre, perquè ajudin a organitzar i 
millorar la titulació."  
 
Juny 2017. "Formalitzar el registre 
d'activitats realitzades, com és el cas 
de les reunions de coordinació que, 
encara que es realitzen, no passen de 
l'àmbit informal." 
 
Com en l’observació anterior, el mapa 
de processos d’EADA el podeu trobar 
a la secció 3.3 del present informe 
d’autoavaluació. Així mateix, tota 
aquesta informació està ja disponible 
a la pàgina web del títol així com a la 
pàgina web (i intranet) de Qualitat.  

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
Seguir treballant en la millora 
de la capacitat investigadora 
del professorat encara que el 
màster tingui perfil 
professional, atès el seu alt 
nivell com a màster 
universitari.  

Recomanaci
ó 

Visita 
acreditació 

2017 4.1 Assolit Juny 2017. "Continuar amb la 
contractació de professorat doctor 
internacional que permeti a l'Escola 
millorar el perfil del seu claustre.  "  
 
Juny 2017. "Acreditar al nou 
professorat a mesura que s’incorpori 
i/o assoleixi els requeriments 
necessaris." 
 
En la secció 3.4 d’aquest autoinforme 
es dona evidència de la millora 
substancial en el perfil investigador i 
acreditat del professorat de la titulació.   

Obert ISQ 
2019(2) (2018-
2019) 

  

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). 

Recomanaci
ó 

Verificació 2012 4.1   Assolit Febrer 2015. "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)." 

Tancat ISC 2018 
(2016-2017) 

  



 EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 
 

 
Màster Universitari en Gestió Empresarial 17 

Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
No es recull informació 
detallada i avaluable sobre els 
processos de formació 
contínua del profgessorat ni 
sobre els projectes d'innovació 
docnet, que es comunique i 
organitzen de manera informal, 
generalment entre el propi 
professorat en funció de 
l'iportunitat. 

Recomanació Avaluació 
Externa 
Acreditació 

2017 4.3 Assolit Juny 2017. "Millorar els processos de 
planificació, oferta, execució i 
avaluació de la formació continuada 
del professorat i de la innovació 
docent.” 
 
Juny 2017. "Sistematitzar la 
codificació i disseminació de bones 
pràctiques a l’aula i el seu entorn." 
 
En la secció 3.4 i 3.6 es dona 
evidència de com s’ha adreçat 
aquesta recomanació. 

Obert ISQ 
2019(2) 

  

Eliminar de la memòria la 
informació sobre mobilitat 
extracurricular. 

Obligatori o 
Requeriment 

Verificació 2012 5.1 Assolit Febrer 2015. "Eliminar de la memòria 
la informació sobre mobilitat 
extracurricular." 

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 

Modificació 
2018 
favorable 

Les forquilles establertes en 
els sistemes d'avaluació no 
coincideixen amb la memòria 

Recomanació Avaluació 
Externa 
Acreditació 

2017 6.2 Assolit Juny 2017."Adequar la memòria de 
verificació per reflectir aquestes 
modificacions." 

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 

Modificació 
2018 
favorable 

S'haurà de modificar la 
memòria verificada si el que es 
desitja, com actualment s'està 
fent, és orientar les pràctiques 
a la preparació d’un projecte 
de consultoria empresarial. 

Obligatori o 
Requerimen
t 

Acreditació 2017 6.2  Assolit Juny 2017. "Adequar la memòria de 
verificació per reflectir aquesta 
situació. Els canvis no modifiquen de 
manera alguna les competències i 
objectius d’aprenentatge que es 
corresponen a aquesta matèria. 

Tancat ISQ 2019 
(2017-2018) 

Modificació 
2018 
favorable 

Encara que l'Escola té 
vinculació amb diversos 
ocupadors, no existeixen 
mecanismes sistematitzats, 
temporalitzats ni planificats de 
consulta per a conèixer la seva 
opinió en relació amb 
l'adaptació del perfil d'estudis 
dels estudiants. 

Recomanaci
ó 

Avaluació 
Externa 
Acreditació 

2017 6.4 Assolit Juny 2017. "Desenvolupar 
mecanismes formals per la interacció i 
consulta amb empresaris, i incorporar 
aquestes opinions de forma més 
consistent en els processos de revisió 
de la titulació." 
 

Obert ISQ 
2019(2) 
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Observació Categoria 
observació Informe 

Any 
informe 

av.externa 
Subest
àndard 
afectat 

Qualificació  
subestàndard 
(actualitzada) 

Incorporació PMQ 
Seguiment 
posterior 
UVic-UCC 

Seguiment 
posterior 

AQU 
En les seccions 3.5 i 3..6.2 es dona 
informació sobre com s’ha adreçat 
aquesta recomanació. 
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1.3. El conjunt d’estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el 

seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

 A la taula següent es mostra el nombre dels nous alumnes del màster en els tres darrers cursos 
acadèmics. 

 Curs 17/18  Curs 18/19  Curs 19/20 

Nombre de places 
ofertades de nou 
accés 

240 280 300 

Estudiants 
matriculats de nou 
accés 

247 212 330 

A l’any 18/19 el programa va notar els efectes de la incertesa política del curs 2017/18, amb una 
davallada molt notable dels matriculats. L’any següent, però, es va recuperar la tendència alcista, 
que ha estat interrompuda de nou per la pandèmia del COVID-19. En qualsevol cas, es considera 
que el nombre de places ofertes és doncs coherent amb el nombre d’estudiants matriculats i, a 
hores d’ara, no es veu necessària l’ampliació de l’oferta. 

Les titulacions d’origen d’aquests estudiants son també, de forma molt majoritària, les previstes 
en la memòria de verificació (veure evidència Titulació d'origen 2019-20), cosa que indica una 
valoració correcta.   

El procés d'admissió per als participants al MUGE requereix:  

• Presentació de la sol·licitud d'admissió, inclosos els expedients universitaris oficials i el 
diploma d'un títol universitari equivalent a un grau. 

• Realització o de la prova d'admissió d'EADA, de la prova GMAT (Graduate Management 
Admission Test), o l’equivalent GRE (Graduate Record Examination Test). S’adjunta, a 
tall d’evidència, els resultats Test d'admissió EADA pel Màster. 

• Donada la molt baixa demanda de la versió castellana de la titulació, i tal com ja 
s’indicava a l’ISQ del curs 2018-19, s’han deixat d’ofertar les especialitats en aquest 
idioma per la baixa demanda d’aquestes especialitats. Arrel d’aquesta decisió, es 
demana a tots els participants que tinguin un coneixement substancial de l'anglès: 
angloparlant o una bona puntuació de certificacions oficials: TOEFL (IBT 100 o CBT 250), 
IELTS (7,0), o Cambridge (Proficiency) o algun equivalent. Aquells que no tinguin un 
d’aquests certificats seran avaluats per un professor d’EADA en quant a la seva idoneïtat 
per seguir el programa. Aquells alumnes que es matriculen a la versió bilingüe del 
programa se’ls ofereix suport en el primer trimestre per millorar les seves capacitats. Per 
al curs vinent (2021/22) i en funció de l’evolució de la situació sanitària, es preveu retirar 
aquestes opcions de llengua castellana del programa, que passaria a ser completament 
en anglès, tal i com es recull en l’ISQ que acompanya aquest Informe 

• Després de presentar tota la documentació, el candidat pot ser seleccionat per a una 
entrevista personal (que és un requisit obligatori en el procés d'admissió), que serà duta 
a terme per un/a coordinador/a de les diferents especialitats.  

El Comitè d'Admissions és l'òrgan que avalua totes les sol·licituds i decideix si es concedeix o no 
una admissió al programa, i hi seuen la Direcció del Màster i els coordinadors de les diferents 
especialitats, així com la Direcció de Programes. Els criteris del Comitè d’Admissions que 
regeixen la selecció de candidats són dos (2): quantitatiu i qualitatiu:  

• El criteri quantitatiu correspon a la revisió del GMAT/GRE, el nivell d’anglès i l’expedient 
acadèmic de manera que s’asseguri que el candidat té la capacitat intel·lectual 
necessària per a superar sense problemes el programa.  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i
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• El criteri qualitatiu fa referencia a la valoració de la procedència geogràfica, acadèmica i 
professional del candidat. La finalitat d’aquesta revisió és garantir la diversitat en el 
programa, en tant que quan més gran sigui aquesta, més enriquidor serà el procés 
d’aprenentatge dels alumnes, en tant que no aprenen només el que el professor ensenya 
a l’aula, sinó també de les aportacions que fan els companys. Les aportacions 
procedents de les experiències i entorns culturals diversos i la interacció amb els seus 
companys i professors actuen com a elements catalitzadors que potencien un més 
extens i sòlid aprenentatge.  

Els procediments d'admissió  estan dissenyats per ser rigorosos, justos i adequats, evidenciats 
per:  

• Els procediments i requisits són els mateixos per a tots els candidats. Tota la informació 
relacionada amb el procés d'admissió (procediments i requisits) està disponible al lloc 
web, accessible i transparent per a tots els candidats. Per ser més específics, els 
candidats trobaran, per exemple, la següent informació: terminis d'aplicació, procés 
d'admissió, requisits i preguntes freqüents.  

• Els membres del Comitè d'Admissions tenen una àmplia experiència en l'avaluació de 
les sol·licituds. Els seus coneixements en l'avaluació de cada requisit permeten al Comitè 
prendre decisions justes i objectives.  

• Cada sol·licitud conté els materials de suport que ajudaran als membres del Comitè 
d'Admissions a avaluar el candidat. Durant el Comitè d'Admissions, tots els membres 
tenen davant seu una llista de verificació amb els requisits mínims per a tots els elements.  

• Un cop que el Comitè d'Admissions analitza totes les sol·licituds, es procedeix a l'acta 
de la reunió, incloses les decisions que s'han pres, la llista de membres del Comitè i 
qualsevol comentari sobre els candidats o les seves sol·licituds. 

 
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  

En l’informe d’avaluació de 2017 s’indica que: 

... se constata que existe una adecuada coordinación entre los implicados, aunque se 
desarrolla de forma informal, sin sistematización y sin guardar actas o cualquier otro tipo 
evidencias  de su desarrollo.  

 Este aspecto es corroborado por los estudiantes, que consideran que la coordinación 
entre las diferentes materias es adecuada, no existiendo vacíos ni duplicidades en el 
desarrollo de su formación. 

Des de llavors s’han dut a terme les següents actuacions, que han permès formalitzar aquesta 
coordinació tal i com es recomanava a l’informe: 

• Pla d’Objectius Anuals (POA): de forma individualitzada i amb cadascun dels professors 
titulars de les assignatures, es porta a terme una reunió a principi de curs amb la Direcció 
del Programa i la Direcció del Departament Acadèmic corresponent, en que s’avalua la 
informació de que es disposa sobre l’activitat docent del professor, les enquestes de les 
assignatures impartides, les innovacions docents desenvolupades i aplicades, l’evolució 
en el perfil de les notes, les necessitats específiques de formació futura i l’impacte de les 
formacions rebudes, i qualsevol altre tema que pugui ser de rellevància. S’assigna un 
número d’hores d’impartició per l’any, així com de tutories de TFM a realitzar, i es fa una 
previsió de l’activitat de recerca i els seus resultats. A la secció 3.4 d’aquest autoinforme 
es dona més informació sobre aquest procés. 

• Faculty Meetings: s’inicien de manera formal el curs 2017-18 per tal d’assegurar la 
màxima coordinació entre els responsables d’assignatura que impacti positivament en 
l’experiència a l’aula. Aquestes reunions tenen lloc de forma bianual, i serveixen sobretot 
per presentar les novetats en l’any en curs i per l’any vinent. Són reunions obertes i de 
caire informatiu en les que no es pren acta de forma habitual. En la darrera reunió, a 
requeriment de l’Àrea de Qualitat, es va iniciar el procés de prendre acta de les reunions. 
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En els darrers anys, aquestes reunions han tingut lloc en les següents dates, coincidint, 
habitualment amb l’inici de curs i del tercer trimestre.   

o 2017-18: 21/09/2017; 19/04/2018 
o 2018-19: 27/09/2018; 25/04/2019 
o 2019-20: 25/09/2019; 28/11/2019  

S’adjunta, a tall d’evidència l’acta de la reunió de coordinació acadèmica de 25 de 
setembre de 2019 (veure Reunió Coordinació professorat 25-09-2019 i Reunió 
Coordinació professorat 25-09-20219 Annex I). 

Aquest darrer any es va decidir fer servir la reunió per dur a terme una primera revisió 
del programa de cara a una possible modificació (veure punt següent, acta de la CA de 
18/12/2019). Malauradament, l’arribada de l’emergència sanitària, i la necessitat de 
reformular les assignatures per a un entorn virtual va impedir que es progressés amb 
aquest projecte, que ha quedat aplaçat de moment sense data, pendent de l’evolució de 
la situació sanitària. 

• Comitè Acadèmic (CA): El Comitè Acadèmic és un òrgan de treball i reflexió, l'objectiu 
del qual és el d’ajudar a la Direcció Acadèmica a definir les grans línies d'actuació i 
polítiques específiques en l'àmbit acadèmic. Son membres del CA, el director acadèmic, 
els directors dels departaments acadèmics i el director de recerca. El CA és el 
responsable del seguiment del SGIQ, i funciona com a versió reduïda del CAI. Així, amb 
caràcter anual i amb la informació rebuda de totes les parts interessades (docents, 
personal administratiu i representants de l’alumnat), el CA revisa i aprova, si s’escau, les 
modificacions necessàries en les polítiques internes i processos de programa. Així 
mateix, de forma anual es presenta l’Informe de Seguiment i el Pla de Millora de la 
Qualitat, com a principal eina de control de la qualitat del programa. S’adjunta, a tall 
d’evidència, l’acta de les reunions del CA pel curs 2019/20, en que es van discutir i 
presentar temes rellevants a la titulació: 

o Reunió del Comitè Acadèmic 14/11/2019. Annex I 
o Reunió del Comitè Acadèmic 18/12/2019. Annex I. Annex II. 
o Reunió del Comitè Acadèmic 02/03/2020. 
o Reunió del Comitè Acadèmic 19/05/2020. Annex I. 

• Reunions amb delegats: els representants d’alumnes de cada secció recullen i 
transmeten els comentaris del col·lectiu d’alumnes a la Direcció i Coordinacions del 
Programa, així com a les Direccions dels Departaments Acadèmics. 

• Contactes directes puntuals amb el professorat: en cas que sorgeixin comentaris i/o 
suggeriments per part del col·lectiu d’alumnes que afectin a assignatures específiques, 
puntualment es realitzen trucades amb el professorat en qüestió per tal de transmetre el 
feedback rebut i poder corregir o adaptar, si s’escau, temes específics com la càrrega de 
treball, metodologia, informació disponible.  

• Faculty Handbook: el curs 2014-15 es crea una pàgina web pròpia per al professorat, on 
es posa a la seva disposició tota la documentació necessària per a la preparació dels 
cursos. Aquesta documentació inclou el Faculty Handbook (guia del professor), seating 
plans, equips de treball, fòrum de consulta, etc.  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219AnnexI.pdf?csf=1&web=1&e=HHLQ84
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219AnnexI.pdf?csf=1&web=1&e=HHLQ84
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=fBeVVh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
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• Així mateix, i arrel de les necessitats creades per l’emergència sanitària, es crea a l’EADA 

Virtual Campus, una secció específica per a consultar informació i rebre recolzament en 
la creació d’activitats en l’aula Moodle i en entorns de videoconferència (Zoom). 

 
 

• A partir del curs 2016-17 es publica un document editat amb tota la informació rellevant 
no només per al professorat sinó també per als alumnes, als que s’entrega una còpia del 
document el primer dia de programa. El document inclou informació acadèmica, 
estructura de programa, presentació dels serveis de Carreres Professionals (EADA 
Careers) i Alumni, activitats extra-curriculars, el règim interior de programa [Participant 
Guide] 

• Web de Moodle de programa: és la pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota 
la documentació i serveis que poden necessitar durant el programa. Des de l’accés a 
bases de dades i portal de la biblioteca. 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

La UVic-UCC revisa i manté actualitzades les normatives acadèmiques dels estudis de màster 
universitari amb el compromís en el compliment del marc legal i les normatives vigents.  

Les normatives acadèmiques dels estudis de màster universitari de la UVic-UCC tenen per 
objecte regular l’àmbit d’ordenació acadèmica en matèria d’accés, matrícula i permanència, 
reconeixement de crèdits, avaluació i qualificació, pràctiques i treball de fi de grau o màster. 
Aquestes normatives son conegudes i aplicades per EADA. 

La UVic-UCC realitza de forma sistemàtica un procés de revisió anual de les normatives 
acadèmiques en el marc de la Comissió Acadèmica de la Universitat (CA). Aquesta Comissió 
assessora està coordinada pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (VOA) i està formada pels 
caps d’estudis o directors d’estudis de les facultats de la UVic-UCC, pels responsables de les 
secretaries de gestió acadèmica dels centres propis, adscrits i federats (incloent EADA) i per 
l’equip del VOA.  

El procés de revisió de les normatives comporta una anàlisi detallada de cada un dels punts que 
incorpora l'articulat de la normativa, de les diferents aportacions dels centres, vehiculades a 
través dels seus representants a la CA, i també del seguiment d’instàncies que arriben a través 
dels diferents canals establerts per part de la institució. La revisió comprèn l’actualització, 
l’aclariment i, quan escau, l’harmonització de les normes aprovades pel Consell de Govern per 
garantir-ne l’adequació al marc legal vigent. 

D'acord amb les necessitats que els diferents agents implicats han identificat en els darrers 
cursos, la normativa ha incorporat noves concrecions i millores en els processos relacionats amb 
les pràctiques en empreses, reconeixement de crèdits, TFG / TFM i, sobretot, qüestions referides 
als processos d'avaluació i coherència d'aquestes amb l'avaluació formativa i continuada.  

Les millores introduïdes en les normatives acadèmiques permeten que siguin més clares, més 
transparents i més coherents amb els principis metodològics i formatius de la UVic-UCC. En 
aquest sentit, els responsables acadèmics poden desenvolupar la seva tasca amb més seguretat 
i consens, alhora que els estudiants (a través del Consell d'Estudiants) són més coneixedors dels 
canvis i millores incorporades.  

Actuacions Covid19    

Tal com s’exposa a l’Annex Actuacions planificades en relació a la situació derivada del Covid19, 
curs 2019-2020, el 6 de maig de 2020, el Consell de Govern de la UVic-UCC va aprovar 
l’actualització de la normativa d’Avaluació i Qualificacions 2019-2020 dels estudis de màster 
universitari per regular la gravació de les proves orals fetes telemàticament per la situació 
derivada de la Covid19.  

L’actualització de les normatives es va publicar a la pàgina web de tots els centres de la UVic-
UCC el mateix dia que es va aprovar i s’ha mantingut a les normatives 2020-2021. 

  

https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master-universitari/19
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master-universitari/19
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Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 
 
Estàndard  

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.  

En l’informe d’avaluació externa de 2017 es recullen les següents observacions:   

Aunque la Escuela publica información relevante sobre la titulación y su desarrollo 
operativo, se han detectado las siguientes deficiencias:  

• La información pública del Máster está disponible en dos páginas web ‐la de la 
Universitat de Vic y la propia de EADA‐. Esto provoca cierta confusión, ya que, 
aunque la información es similar, se han detectado ciertas discrepancias.  

• Las competencias recogidas en la memoria verificada no coinciden con las que 
aparecen en la página web. 

A continuació es detallen les accions que s’han dut a terme per solventar aquestes deficiències. 

D’acord amb el procés de suport PS08_U Gestió de la informació i rendició de comptes de l’SGIQ 
la UVic-UCC publica informació completa, actualitzada i agregada de les característiques de les 
titulacions i en garanteix un fàcil accés als grups d’interès a través de diversos canals establerts 
que tot seguit passem a enumerar. 

Web de la UVic-UCC 

Al web de la UVic-UCC es troba tota la informació de la institució universitària i la seva oferta 
formativa, organitzada de manera clara per a l’usuari. Es pot accedir fàcilment a la informació del 
centre i, més concretament, a la informació rellevant de les titulacions de grau i màster universitari 
que s’imparteixen.  

• A l’apartat UVic del menú superior, mitjançant la ruta UVic>Organització-Facultats, escoles i 
centres>Centres docents, es pot accedir a la pàgina web d’EADA amb informació sobre el 
centre, les titulacions ofertes i les seves característiques/desenvolupament operatiu.  

• A l’apartat Estudis del menú superior, mitjançant la ruta Estudis>Màsters i 
postgraus>Màsters universitaris/ màsters oficials, s’accedeix el llistat d’estudis de màster 
universitari de la UVic-UCC actius ordenats per branques de coneixement i per tipologia de 
centre (propis o adscrits). Al final del llistat també hi ha la informació dels estudis en extinció.  
A partir del llistat dels màsters universitaris s’accedeix a la pàgina web específica de cada 
titulació.  

• Màster Universitari en Gestió Empresarial  

La informació dels estudis està organitzada en pestanyes: descripció del títol, informació general 
(modalitat, places, horari...), informació d’accés, pla d’estudis, competències, mobilitat – 
pràctiques, sortides professionals, professorat, qualitat o orientació i acció tutorial. 

En la pestanya ‘Qualitat’ de la pàgina web de cada estudi, a més de la informació detallada en el 
subestàndard 2.2, es publiquen els informes d’avaluació interns i plans de millora elaborats per 
la Facultat des del curs tancat 2016-2017 i els informes d’avaluació externs de la titulació emesos 
per AQU Catalunya (descarregables des del portal d’informes d’avaluació EUC. 

Des del menú lateral del web dels estudis s’accedeix també a informació rellevant d’accés i 
matrícula i a la informació acadèmica: beques i ajuts, tràmits acadèmics, calendaris universitari 
o normatives i reglaments en són un exemple.  

https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES%2FPS08%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2FkcS9FWHV6X3lLOU5UNURoeFRSa19ralNUUUJYM3Jja3FtZi0tWUxoWkFsc1UzY1l3P3J0aW1lPUVhUUp2MU5PMkVn
https://www.uvic.cat/
https://www.eada.edu/
https://www.uvic.cat/masters-universitaris
https://www.uvic.cat/masters-universitaris
https://www.uvic.cat/master-universitari/gestio-empresarial
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A més, per facilitar l’accés a la informació rellevant de la titulació per part dels diferents grups 
d’interès, la part superior de la pàgina web de la UVic-UCC conté unes pestanyes específiques. 
Les més rellevants per als estudiants de màster són Futurs estudiants, Estudiants, International 
students i Alumni. 

Campus Virtual 

A través de l’espai Comunitat>Ordenació acadèmica del Campus Virtual de la UVic, el 
professorat i el personal d’administració i serveis tenen accés a la documentació oficial de l’estudi 
completa i actualitzada. 
 
L’accés al Campus Virtual es realitza des de la icona corresponent situada a l’extrem superior de 
la dreta del menú principal del web de la UVic. 

Web EADA 

EADA té una web molt centrada en el possible alumnat que vol iniciar algunes de les titulacions 
que s’ofereixen i dóna resposta als interessos, dubtes i necessitats dels diferents grups d’interès 
respecte a aquestes titulacions. 

En aquest respecte, el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UVic-UCC (SGIQ), 
adoptat i adaptat per EADA Business School, té establert el procés per a la publicació de la 
informació pública de les titulacions al PS08_U Gestió de la informació i rendició de comptes. 
D’acord amb aquest procés, EADA publica la informació rellevant del Màster i en garanteix un 
fàcil accés als grups d’interès a través de PE04_PR01 Gestión de la información y rendición de 
cuentas diversos canals que recollim al final d’aquest subapartat. 

En el procés d’acreditació que aquest títol va passar favorablement el 2016, la dimensió referent 
a la pertinença de la informació pública es va avaluar com a assolida amb condicions, pel fet que 
es considerava que la informació que es feia arribar als futurs alumnes era confusa i/o 
incomplerta. 

Des de llavors s’han dut a terme les següents millores; 

A través de la pàgina web d’EADA es pot accedir fàcilment a la informació rellevant del Màster. 
Mitjançant la ruta PROGRAMAS > MASTERS FULL-TIME > MUGE es pot accedir a la pàgina 
web del programa i, més concretament, la descripció del títol, informació general (modalitat, 
places, horari...), informació d’accés, pla d’estudis, competències, sortides professionals, 
professorat, qualitat o orientació i acció tutorial. Aquest accés es replica a la Web de la Universitat 
de Vic-UCC, mitjançant la ruta UVic>Estudis>Màsters i Postgraus> Màsters Universitaris / 
Màsters Oficials> Gestió Empresarial. 

Per tal de millorar la informació i proporcionar-la en forma completa, agregada i de fàcil accés 
mitjançant els diversos canals establerts, principalment la pàgina web de la titulació (web del 
MUGE), s’ha incidit en millorar alguns aspectes relacionats amb aquest apartat que aleshores va 
observar el CAE:  

• S’ha corregit la informació incorrecta que apareixia a la web sobre les competències a 
desenvolupar en el programa. 

• S’ha millorat la informació que es dona en les guies docents, incloent-hi les competències 
a desenvolupar a cada matèria, així com els continguts que s’hi desenvolupen, amb la 
distribució d’hores, crèdits i caràcter troncal/optatiu. 

• S’ha corregit el títol del programa a les guies docents. 
A través de l’apartat de professorat de la pàgina web, es pot accedir a la fitxa de producció 
científica de cada professora/professor, amb informació sobre categoria laboral, departament, 
contacte, línies de recerca, expertesa i  publicacions (vegeu un exemple de fitxa de professorat). 

Com a novetat destacable, també s’ha afegit al web de la titulació un apartat d’orientació i acció 
tutorial en què es presenta l’orientació i acció tutorial d’acord amb el Pla d’Orientació i Acció 

https://www.uvic.cat/futurs-estudiants
https://www.uvic.cat/uhub
https://www.uvic.cat/en/international/international-campus
https://www.uvic.cat/en/international/international-campus
https://www.uvic.cat/alumni
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EXuz_yK9NT5DhxTRk_kjSTQBX3rckqmf--YLhZAlsU3cYw?e=y8v6nL
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
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Tutorial d’EADA (POAT) aprovat el 20 de desembre de 2017, les prioritats i objectius de l’ acció 
tutorial dins la titulació i, també, la planificació de l’acció tutorial en el cas concret del màster (pre-
programa, durant el programa i un cop finalitzat el programa). 

Un cop matriculats, els alumnes disposen, a través de l’accés a l’EADA VirtualCampus, 
d’informació acadèmica més detallada de la titulació i, també, de l’accés a les aules virtuals de 
les assignatures matriculades (pla de treball, calendari de tasques d’avaluació, qualificacions, 
fòrums, etc.). A través del Virtual Campus poden accedir, també, a la informació relacionada amb 
els diferents serveis d’EADA. L’accés al Campus Virtual es realitza des de la icona corresponent 
situada a l’extrem superior de la dreta del menú principal del web d’EADA. Alternativament, s’hi 
pot accedir a través de l’adreça https://campus.eada.edu. 

A través de la intranet corporativa (IRENE), el professorat i el personal d’administració i serveis 
també té accés a la informació (completa i actualitzada) dels resultats de les titulacions i als 
documents oficials (Informes de seguiment, memòries de verificació vigents, publicació del pla 
d’estudis al BOE i al DOGC, plans de millora, autoinformes d’acreditació, etc.). 

Actuacions Covid19    

Tal com s’exposa a l’Annex Actuacions planificades en relació a la situació derivada del Covid19, 
curs 2019-2020, el Consell de Govern de la UVic-UCC va aprovar modificacions dels plans de 
treball i dels programes de les assignatures del màster universitari en Gestió Empresarial d’EADA 
per adequar el desenvolupament dels programes en el context de la Covid19. Les modificacions 
aprovades es van publicar a les respectives guies de l’estudiant i a la pàgina web. 

A la pàgina web de la UVic-UCC i d’EADA també s’informa del període d’excepcionalitat establert 
pel Sistema Universitari Català durant el curs 2020-2021. En aquest context els estudiants 
seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial estarà reforçada per sessions 
sincròniques i suport online.  

A l’espai Comunitat > Ordenació acadèmica del Campus Virtual de la UVic es va incloure un nou 
apartat “ADAPTACIONS ACADÈMIQUES – EMERGÈNCIA COVID-19” en el qual es publica i  
es manté actualitzada la informació acadèmica relacionada amb la Covid19: la informació 
transversal de la UVic-UCC aprovada pel Consell de Govern, la informació aprovada pel Sistema 
Universitari de Catalunya i també de les recomanacions del Ministerio de Universidades. 

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

D’acord amb el procés PS08_U Gestió de la informació i rendició de comptes de l’SGIQ de la 
UVic-UCC - adaptat a EADA com a PE04_Pr01 Gestión de la información y rendición de cuentas, 
EADA, com a centre adscrit, publica informació sobre els indicadors acadèmics per al 
desenvolupament i anàlisi de les titulacions del centre, així com els índex de satisfacció del seus 
grups d’interès. Fruit d’això, i en la línia de l’acció definida als diferents Plans de Millora de la 
Qualitat d’EADA el centre publica la informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció des 
de dos punts d’accés: 

Des de la pàgines web de la titulació oficials, a la pestanya ‘Qualitat’, hi ha un accés als resultats 
de les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès: 

• Satisfacció dels grups d'interès 

Així com estadístiques i indicadors interns: 

• Màster Universitari en Gestió Empresarial 

I també dades validades i provinents de fonts oficials externes, pel que fa a indicadors de 
desenvolupament acadèmic i l’anàlisi de les titulacions a Winddat:  

• Indicadors Winddat Màster 

Resultats de les enquestes d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats i titulades recents a EUC 
Dades. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
https://campus.eada.edu/
https://campus.eada.edu/
https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES%2FPS08%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2FkcS9FWHV6X3lLOU5UNURoeFRSa19ralNUUUJYM3Jja3FtZi0tWUxoWkFsc1UzY1l3P3J0aW1lPUVhUUp2MU5PMkVn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
http://indicadors.uvic.cat/EADA/EADA_MUGE-12EA/
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://estudis.aqu.cat/dades/Web/master
http://estudis.aqu.cat/dades/Web/master
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Com a fundació, i d’acord amb les obligacions establertes a la Llei de Transparència, EADA té a 
la seva Web pública i a la intranet un apartat de Transparència en la que es publiquen els Estatuts 
de la Fundació, el Codi Ètic i Balanç Social, així com, de forma anualitzada una Memòria 
d'Activitats que conté  entre altres informacions: un resum del curs acadèmic, de l’activitat de 
docència, informació sobre els programes de pràctiques i de la internacionalització de l’activitat 
acadèmica. Aquesta Memòria d’Activitats ve acompanyada d’una Memòria Econòmica i dels 
corresponents Informes d’Auditoria. A aquesta pàgina s’hi pot accedir des de 
INICI>ORGANITZACIÓ>TRANSPARÈNCIA, o directament a la URL: 

https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transparencia.  

S’adjunta a tall d’evidència la Memòria d’Activitats de l’any 2018-19. 

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

Recollint les observacions rebudes en processos de seguiment i d’acreditació anteriors, la UVic-
UCC i la seva Àrea de Qualitat han treballat amb l’Àrea de Qualitat d’EADA en la publicació 
completa de tots els procediments de l’SGIQ en un portal de qualitat que substitueix l’anterior, i 
al qual es pot accedir a través de la URL https://www.eada.edu/muge/calidad.htmli de la web del 
Sistema de Gestió de la Qualitat de la UVic-UCC. 

Dins aquests portals, a banda de dirigir directament al catàleg de processos (on es presenten les 
fitxes de procés i procediment) de cadascun dels centres de la Universitat, inclòs EADA com a 
centre adscrit, es publica la informació relativa al Manual de Qualitat. 

Es presenta majoritàriament en dues parts: 

• Una, accessible des del menú lateral esquerre, conté la contextualització institucional de 
la UVic-UCC en relació a la qualitat  

• A l’altra, a la part inferior central, s’hi publica: 

o L’abast del sistema 
o Un glossari de termes de qualitat 
o Les revisions del sistema 
o Els grups d’interès 

Pel que fa als resultats del seguiment i l’acreditació de les titulacions, el centre els publica a la 
pàgina web de cada titulació a l’apartat “Qualitat”, el contingut del qual s’ha exposat en el punt 
2.1 d’aquest estàndard. 

Amb aquest portal s’atén l’observació efectuada en el darrer informe d’avaluació del programa, 
en el que s’indicava la necessitat de donar més informació sobre el SGIQ d’EADA i la seva 
implantació. 

  

https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transparencia
https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transparencia
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-memoria-d-activitats-2018-2019.pdf
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://www.uvic.cat/sgiq
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://www.uvic.cat/sites/default/files/definicio_processos_i_procediments.pdf
https://www.uvic.cat/sgiq/glossari
https://www.uvic.cat/sgiq/revisions
https://www.uvic.cat/sites/default/files/grupsinteres.pdf
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat 
 
Estàndard   

En l’Informe d’Avaluació Externa de 2017, aquest estàndard es considerava assolit amb 
condicions, i es recomanava, en els tres sub-estàndards, millorar la sistematització dels 
processos d’informació i anàlisi.  

Des del curs 2017/18 EADA ha treballat per tal de millorar aquesta sistematització, sense afectar 
negativament l’agilitat en la gestió que permet el fet de ser una institució relativament petita amb 
una sola titulació oficial. Fins al curs 2018-19 es va procedir a l’adequació del SGIQ d’EADA a 
les diferents revisions del SGIQ de la UVic-UCC fins arribar al 4.0.  

A hores d’ara considerem que 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. Amb l’anunci de que la UVic-UCC passava a desenvolupar una revisió 
5.0, aquest SGIQ es troba ara en procés d’adaptació, amb l’objectiu de posar l’accent en la 
diferenciació dels processos per, entre altres coses, poder adequar el sistema a la mirada de 
centre i a la futura acreditació institucional. 

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

Com s’indica al SGIQ en vigor, basat en la versió 4.0 del SGIQ de la Universitat de VIc-UCC, el 
procés de disseny, aprovació i modificació de títols oficials i propis d’EADA és responsabilitat 
conjunta de la Direcció Acadèmica (DA) i la Direcció de Programes (DP), assessorada pel Comitè 
Acadèmic d’EADA. L’aprovació final de la proposta és del Comitè Executiu d’EADA, que la fa 
arribar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Vic-UCC per la seva validació 
i tramitació. 

Pel que fa al procés de seguiment de les titulacions, és la responsabilitat de la Direcció 
Acadèmica , juntament amb el Comitè Acadèmic i els coordinadors de les diferents especialitats 
avaluar la informació i resultats obtinguts d’acord amb els objectius fixats al programa, amb els 
d'altres programes similars, i l'evolució respecte anys anteriors, amb la col·laboració i 
assessorament de l’oficina tècnica del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica. 

Els objectes principals d’anàlisi són els programes formatius i el professorat tant a curt (anual) 
com a llarg termini. Si es conclou amb la detecció de problemes o necessitats, es proposaran 
plans de millora, que es materialitzen en l'elaboració dels informes  de seguiment de centre. 
L’estructura del contingut de l’ISC està dissenyat seguint les directrius i estàndards de l’AQU. Per 
aquest procés EADA es governa pel que està establert al procés PE07_U_Pr02 “Seguiment de 
a qualitat de titulacions oficials de grau i de màster” de la UVic-UCC, (emmarcat al PE09 del 
SGIQ d’EADA). 

A més llarg termini, i en funció de l’evolució del sector, la DA la DP, analitzen els resultats globals 
i d’oportunitat en l’elaboració del Pla estrategic 2019-2022, on es garanteix la revisió de tots els 
programes. En el cas de que qualsevol de les anàlisis dels resultats comporti modificacions del 
programa, la DA informa de les propostes de modificacions a l’Oficina Tècnica del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC que analitza i avalua les propostes segons les diferents 
normatives i estàndards de qualitat. El procés es troba detallat als processos PE02_U Mapa de 
titulacions i PE07-U-PR05 “Modificació de titulacions oficials de grau i de màster”, en el que es 
descriuen els procediments requerits per a l’acreditació de titulacions oficials. Tots dos processos 
incorporen els procediments necessaris per facilitar a tots els centres el seguiment i la millora 
contínua de les seves titulacions, sempre dins del marc VSMA. Estan implantats a tota la 
universitat i afecten tan a unitats transversals com als propis centres. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES%2FPE02%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2FkcS9FYzFId3dnQUczcExwN29sUERoZEFOb0Ixc1JFNzdXN0VmM2RnODJTeUlfRklBP3J0aW1lPVNLQmhFT3d5MkVn
https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES%2FPE02%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2FkcS9FYzFId3dnQUczcExwN29sUERoZEFOb0Ixc1JFNzdXN0VmM2RnODJTeUlfRklBP3J0aW1lPVNLQmhFT3d5MkVn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EdquXyqosHdNnBnfVeY8uecBADK5Hdhd0NiwSDS_Utox8A?e=7ofMPk
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Els processos implantats relacionats amb el Marc VSMA donen l’oportunitat de millorar els 
programes, sigui perquè està en la pròpia naturalesa dels procediments reflexionar sobre 
aquesta qüestió o a través de la incorporació d’accions derivades de les recomanacions de 
l’agència en l’avaluació dels informes del centre. Les accions de millora es planifiquen a través 
del Pla de millora dels títols oficials de grau i de màster i del Sistema de garantia interna de la 
qualitat del centre. 

Els processos i procediments esmentats estan implementats a EADA. Des de l’acreditació de 
2017, s’han utilitzat en les ocasions que recull la taula següent en títols oficials de grau i de 
màster: 

VSMA Procés SGIQ Procediment SGIQ Títol i any 

V 
PE02_U Mapa de 
titulacions 

PE02_U_Pr03 Verificació 
de titulacions oficials de 
grau i de màster 

-- 

S 

PE07_U Seguiment, 
avaluació i millora 
del centre 

PE07_U_Pr02 Seguiment 
de la qualitat de 
titulacions oficials de grau 
i de màster 
-Des de 2019 refon els 
dos procediments Informe 
de seguiment de titulació 
(IST) i Informe de 
seguiment de centre 
(ISC)  

Xx  

M 

PE07_U_Pr05 
Modificació de titulacions 
oficials de grau i de 
màster 

Xx   

A 

PE08_U Acreditació 
de titulacions oficials 

PE08_U_Pr01 
Autoinforme d'acreditació  
  
PE08_U_Pr02 
Organització i visita del 
CAE 

Procés actual 

Les millores que s’estan duent a terme en relació a aquest subestàndard responen a dues 
accions presents al Pla de Millora: 

 Assegurar una millor implementació del SGIQ de la UVic-UCC en els processos de disseny 
i seguiment de les titulacions. Com s’ha mencionat més aviat, EADA està en aquests 
moments adaptant el seu SGIQ a la 5a Revisió del SGIQ de la UVic-UCC, amb l’objectiu de 
poder assolir la certificació institucional.  

 En aquest moments, la visió general del SGIQ d’EADA es pot trobar en el Mapa de Processos 
que s’està treballant per avançar en l’adaptació i desplegament de l’esmentada versió 5.0. 
Aquest mapa de processos pot trobar-se a la següent URL: 
https://www.eada.edu/muge/calidad.html  

 Això inclou dues vessants addicionals en les quals cal continuar millorant a mesura que 
s’avança en l’adaptació del SGIQ d’EADA a la darrera versió del SGIQ de la UVic-UCC: 

o En primer lloc, dur a terme accions de formació a l’entorn del marc VSMA per 
estendre’n el coneixement entre la comunitat universitària amb la intenció d’oferir 
formació estable anualment en aquest àmbit que compti amb la suficient formalitat, 
aprofitament, reconeixement i avaluació del propi programa. Continuarà oberta al Pla 
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de Millora amb la intenció de consolidar-la aprofitant l’experiència del Pla  Forma’t – 
Pla de Formació Permanent del Professorat de la UVic-UCC,  que gestiona el Centre 
d’Innovació i Formació en Educació  (CIFE) de la Universitat.  

o Millorar la metaavaluació dels procediments VSMA, dins l’esmentat procés 
d’adaptació a la versió 5.0.  

Totes aquestes modificacions queden reflectides a l’ISQ corresponent. 

L’anàlisi del conjunt i subconjunt del professorat és responsabilitat de la Direcció Acadèmica, 
juntament amb les Direccions Departamentals. Els coordinadors de les especialitats analitzen els 
resultats del professorat relatius a la seva especialitat i els comparteixen amb les Direccions 
Departamentals. 

Donat que no està prevista a hores d’ara l’oficialització de cap altre títol, no s’ha desenvolupat la 
normativa corresponent a aquests procediments, més enllà de l'anàlisi de l’oportunitat de mercat 
i la capacitat de la institució per desenvolupar aquest programa. Veure PO01_Pr02 “Diseño de 
titulaciones y actividades formativas”. 

De cara al futur s’està treballant amb la Universitat en el desenvolupament d’un ou SGIQ, alineat 
amb el model 5.0 de la Universitat. 

Pel que fa al reforçament de la perspectiva de gènere, s’identifiquen procediments per assegurar 
aquesta perspectiva en els processos de disseny, seguiment i acreditació de títols i per assegurar 
la seva inclusió en els materials docents.   

En aquest sentit, en el procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat 2021-2024 que s’està elaborant 
en aquest moment per substituir a l’anterior pla 2016-2020, EADA està compromesa a incloure 
les accions següents relatives a aquests punts:  

• Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en les assignatures, 
• Elaboració de recomanacions genèriques per al conjunt del professorat per facilitar la 

incorporació de la perspectiva de gènere  -que inclourà formació al professorat integrada 
en el Pla de formació i projectes d’innovació i millora de l’ensenyament-aprenentatge 

• Potenciar que l’alumnat elabori treballs acadèmics amb perspectiva de gènere, 
• Dotació de recursos per tal de portar a terme el procés d’incorporació de la perspectiva 

de gènere en els plans d’estudis.  

En aquests moments està constituït un Grup de Treball sobre Gènere i Igualtat, liderat per la Dra. 
Aline Masuda, per fer propostes concretes per la implementació dels punts esmentats. S’adjunta 
còpia de l’acta de la reunió del Grup de Treball sobre Gènere i Igualtat. 

Es destaca així mateix que la UVic-UCC ha incorporat una referència explícita a la perspectiva 
de gènere a la competència transversal CT7, a la qual ha associat resultats d’aprenentatge; tots 
els programes que es porten a verificar i a modificar incorporen aquesta competència i resultats.  

Amb les accions descrites en els paràgrafs anteriors, i encara que queda feina per fer, es 
considera que s’ha donat una resposta adequada als requeriments fets per la comissió 
d’avaluació de 2017, i que EADA té implementats processos que, a nivell del MUGE, 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 titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció 
dels grups d’interès.  

El resultat global del procés d’aprenentatge es percep un cop l’alumnat ha completat els seus 
estudis. A partir de la seva graduació i de l’exercici de la seva dedicació professional adquireixen 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
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una perspectiva més general del seu aprenentatge i l’oportunitat de contrastar-ho amb els 
requeriments reals de les seves responsabilitats. Si bé la informació procedent dels graduats i 
dels ocupadors requereix una certa perspectiva temporal, les anàlisis realitzades per la Careers 
Office a més a curt termini, permeten la introducció de millores valuoses per al desenvolupament 
del programa i benefici de l’alumnat.  

El coneixement de les opinions més immediates dels agents directament implicats en el procés 
d’aprenentatge, l’eventual contrast amb altres fonts d’informació externes, i els valors assolits 
pels indicadors anuals sobre els resultats acadèmics i d’inserció professional poden proporcionar 
línies clares per a l’elaboració de propostes de plans de millora. S’adjunta, a tall d’evidència, 
l’enquesta sobre l’experiència docent del professorat pel curs 2018-19. La de l’any 2019-20 es 
va discontinuar a petició del professorat, donada la necessitat de dedicar tots els esforços a la 
digitalització de les assignatures en el context de pandèmia. 

Es poden diferenciar dos tipus de millora dels programes, les que resolen necessitats operatives 
de curt termini, i les que comporten modificacions rellevants a mig o llarg termini. Les fonts i els 
procediments de recollida d'informació són inicialment els mateixos en els dos tipus; encara que 
normalment, les modificacions rellevants del programa es plantegen arrel d'un procés acumulatiu 
d’informació i anàlisi, que posteriorment s'amplia amb d'altres eines i mecanismes.  

Així, en l’àmbit de la millora contínua, el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d’EADA 
s’adapta al desenvolupat per la UVic-UCC, que preveu la recollida d’informació per a l’anàlisi i 
millora de la qualitat dels centres, referent tan a les titulacions com a l’aplicació de l’SGIQ en el 
procés estratègic PE14_U Recollida d'informació per a l'anàlisi i millora. Aquest s’ha adoptat a 
EADA com a PS08 Recoger información para el análisis y mejora. 

 L’SGIQ preveu la creació d’un catàleg obert per posar a l’abast dels grups d’interès tot el ventall 
d’indicadors que permeten avaluar els resultats de les titulacions, i dins el procediment 
PE14_U_Pr02 Gestió d'estadístiques (adoptat a EADA com a PS08_Pr02 Gestión de 
estadísticas) s’estableix la sistemàtica de petició i obtenció dels resultats. 

La satisfacció així com la gestió de queixes i suggeriments dels grups d’interès són altres 
entrades que el sistema preveu per a l’obtenció d’informació que es gestiona en benefici de la 
qualitat de les titulacions. 

Fruit de l’aplicació del procediment PE14_U_Pr03 Gestió d'enquestes (adaptat a EADA com a 
PS08_Pr03 “Gestión de encuestas”), els diferents col·lectius responen les següents enquestes: 

Enquesta Col·lectiu implicat Periodicitat 

Satisfacció amb l'acció docent del 
professorat i de l’assignatura Estudiants  Per assignatura 

Satisfacció amb l'assignatura i 
tutorització del Treball Final de Màster Estudiants Anual 

Satisfacció amb la docència impartida PDI  Per assignatura 

Satisfacció amb els serveis no-docents / 
infraestructures Estudiants  Anual 

Clima laboral PDI; PAS Ocasional 

Inserció laboral (i orientació laboral i 
professional) Titulats Anual 

Inserció laboral (3) Titulats  Triennal 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/Ef5Qnw0S5S9Hmaa4tR7tW-gBfD6kgQBB4V6-jxMVQVVmkw?e=FYHqMv
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EZUUc_RTRRVGmzsmhakg4ioBFSQ7_sxt41fAy7jtMuJjyA?e=1UjlNg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ_2019%20%28V4%29%2FFItxes%20finals%20procediments%2FPE14_U_Pr03%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ_2019%20%28V4%29%2FFItxes%20finals%20procediments&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
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Enquesta Col·lectiu implicat Periodicitat 

Satisfacció i Progressió Salarial i Laboral 
(4) Titulats Anual 

Satisfacció amb l’Impacte social dels 
estudis (5) Titulats Anual 

(1) Enquesta coordinada per l'Àrea de Màrqueting de la UVic-UCC. 
(2) Enquesta externalitzada. 
(3) Enquesta externalitzada a AQU Catalunya. 
(4) Enquesta realitzada per Financial Times 
(5) Enquesta realitzada per The Positive Impact Rating (https://www.positiveimpactrating.org/). 

I fruit del procés de suport PS08_Pr01 “Gestión de solicitudes, incidencias, quejas y 
sugerencias", recolzat por el Codi Ètic de EADA, es dona veu a la totalitat dels grups d’interès 
mitjançant els següents canals: 

• Tràmits genèrics des de la Seu electrònica (intern i extern): 

o Queixes i suggeriments  
o Queixes al Síndic de la UVic-UCC (per a queixes específiques al programa 

MUGE) 

Amb tot, es valora que l’SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de 
resultats rellevants i permet amplement la recollida de la informació sobre la satisfacció dels 
estudiants i titulats respecte del programa formatiu. 

EADA ha establert el procediment de valoració dels indicadors de satisfacció i el seu impacte a 
través de l’Àrea de Qualitat del Centre, i que es preveu formalitzar en el desplegament dels 
procediments propis de Centre, segons s’estableix al Pla de Qualitat 2019-21 de la UVic-UCC, i 
completant així l’acció corresponent del Pla de Millora de la Qualitat del Centre, i donant 
compliment a un requeriment anterior d’AQU.  

Un cop recollida la informació dels procediments aquí enumerats, es buida i s’analitza en el 
procediment PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat de titulacions oficials de grau i de màster, 
recollit en el SGIQ d’EADA dins del PO09 Evaluar, revisar y acreditar titulaciones, on els resultats 
de l’anàlisi esdevenen objectius i accions en el Pla de Millora. 

L’actualització dels procediments esmentats en aquest punt és el resultat de l’aplicació de les 
accions de millora previstes en els plans de millora del centre, i evidencien la millora contínua del 
sistema que està implantat a tota la universitat i afecta tant a unitats transversals com al propi 
centre. 

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

L’SGIQ d’EADA incorpora en el seu PE02 “Gestionar la calidad y la mejora continua”, el procés 
estratègic PE04_U Seguiment, avaluació i millora estratègica. L’Àrea de Qualitat de la UVic-UCC 
n’és la propietària, i en el procés es descriuen els procediments necessaris per al seguiment del 
sistema i la gestió de la seva millora. 

Fruit de l’encàrrec fet pel rector de la UVic-UCC de disposar d’un text únic que refongui els 
diferents acords adoptats pel Consell de Govern de la Universitat (CGU) en relació als òrgans de 
qualitat de la Universitat i d’acord amb el Pla de Qualitat presentat en el Consell de Direcció de 
la UVic-UCC del 21 d’octubre de 2019, el 19 de desembre de 2019 el CGU va aprovar el 
reglament que estableix la creació, organització i funcionament dels òrgans de qualitat de la UVic-
UCC necessaris per garantir el seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), 
per tal d’assegurar-ne l’adequació i eficàcia, i adapta l’estructura i les funcions d’aquests òrgans 
als nous requeriments d’AQU Catalunya. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-codigo-etico.pdf
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFItxes%20finals%20procediments%2FPE07%5FU%5FPr02%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFItxes%20finals%20procediments&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2FkcS9FVXZDZTVvMGYyRkJtSDFIRlZqcEliTUI3SFNuekZ4ZFJ3bkh6RUV0WTRxNkd3P3J0aW1lPW5ia2RBVHh3MkVn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EYzp1y6VSqZHmqsQ4VbIcFQBcwqPTQaF8-lVGwd9wKKJZw?e=jNSd8F
https://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2020/03/Reglament-o%CC%80rgans-qualitat.pdf
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Així, en aquest reglament se substitueixen les Comissions de Qualitat de Campus i el Comitè 
Tècnic de Qualitat per una única Comissió de Qualitat de la UVic-UCC. Es manté el Comitè de 
Qualitat de Centre i es crea el Comitè de Qualitat d’Àrees i Serveis de la UVic-UCC. 

Com s’ha indicat anteriorment en aquesta secció, EADA està ara en procés de treballar amb 
l’esmentada Comissió de Qualitat per tal d’adaptar el seu SGIQ a aquesta nova estructura. En el 
procediment de la UVic-UCC PE04_U_Pr05 Revisió del sistema, es descriu com la institució 
elabora periòdicament un informe de seguiment del sistema, on es reflexiona sobre l'estat de les 
revisions prèvies, els canvis motivats per l'entorn i sobre com afrontar les properes accions de 
millora contínua. Alhora, l'informe avalua el desenvolupament de la implantació del sistema i 
l'eficiència de l’SGIQ: 

• Pla de revisió i millora 2014  
• Pla de revisió i millora 2017 
• Pla de revisió i millora 2019 

Aquestes revisions que s’han dut a terme durant els darrers anys, han millorat de manera 
contínua però parcial, l’SGIQ. Tanmateix, i coincidint amb la publicació dels criteris sobre 
l’acreditació institucional de Centre, la Universitat ha fet una inversió de recursos per dur a terme 
una auditoria completa del mapa de processos i per fer les adaptacions necessàries perquè els 
processos i procediments estiguin definits de manera coherent amb les fitxes i diagrames de 
l’SGIQ. Així mateix, s’està treballant per adquirir i implementar un programari específic que 
permeti automatitzar la gestió i revisió de l’SGIQ 

Dins el marc descrit, en aquests moments s’està fent la cinquena revisió de l’SGIQ en la qual es 
posa l’accent en la diferenciació dels processos transversals per, entre altres coses, poder 
adequar el sistema a la mirada de centre i a la futura acreditació institucional.  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/ETBdUZhkuopLutw3YpkX-FYBiylDZrqSrZY6KcFQ7S_qbA?e=1ScP8b
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_Revisi%C3%B3%20SGIQ%20Octubre14_2.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_revisio_sgiq_octubre2017.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/20200129_01_03_revisio_sistema_de_gestio_de_la_qualitat.pdf


 EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració 
 

 
 

Màster Universitari en Gestió Empresarial 34 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
 
Estàndard  
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 suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional.  

El professorat del MUGE és la clau de l’alt nivell de satisfacció que els participants expressen 
sobre el programa. Aquest claustre es composa majoritàriament professorat doctor amb ample 
experiència internacional i, allà on és possible, amb experiència professional en el món de 
l’empresa. Donada la naturalesa professionalitzadora del màster, i sempre sota la supervisió dels 
Professors Responsables de l’assignatura, les classes compten també amb la participació de 
professionals en actiu que poden aportar la seva experiència i coneixement del terreny. 

Com a centre adscrit amb una reputació internacional a mantenir, EADA té un especial interès 
en garantir el compliment de la legislació vigent en tots els aspectes de la normativa universitària. 
Entre les indicadors que recolzen l’esmentat, destaquem que dels 32 professors del claustre del 
centre en el curs 2019-20, el 80% és doctor, i el 50% internacional provinent de 10 països 
diferents. A nivell de gènere, el 31% del professorat és dona.  

En els darrers anys, EADA ha fet un esforç considerable per millorar la qualitat de la seva plantilla 
docent, en termes d’acreditació de la capacitat i activitat investigadora, mesurada en % de 
professorat doctor i % de doctors acreditats. En  el següent gràfic, es fan palesos els canvis el 
perfil del professorat en aquests darrers anys: 

 

 
ARA: Acreditació de Recerca Avançada, AR: Acreditació de Recerca, Lec: Informe de Lector; 

PhD NA: Doctor no acreditat; NA: No Acreditat 
  
Pel que fa al compliment de percentatges, des del curs 2016-17 EADA compleix ja amb el que 
estableix el  Reial Decret 420/2015 de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i 
acreditació d'universitats i centres universitaris, amb un 70% de professors doctors a la plantilla 
a temps complet, però encara no arriba al 60% de doctors acreditats (actualment són el 50%, 
amb un 12% addicional en procés d’acreditació.) Això és degut principalment a la política de 
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contractació de professorat procedent de l’estranger, que triga de mitjana uns 12 mesos a 
acreditar-se, però la contractació de professorat més jove i/o professionals recentment doctorats 
també ha tingut un efecte en aquest %. En els darrers quatre anys s’han doctorat quatre 
professors del claustre d’EADA, mentre una cinquena està en procés de finalitzar-lo. 
Paradoxalment, aquestes polítiques ha tingut un efecte en detriment dels nostres indicadors, en 
millorar el denominador (professors doctors) sense afectar el numerador (doctors acreditats). En 
tot cas, no s’ha cregut convenient reduir el nombre d’hores impartides per professorat no doctor 
per incrementar aquest darrer percentatge. S'adjunta, però, a tall d’evidència de l’activitat 
investigadora del professorat d’EADA, l’informe de publicacions acadèmiques per l’any 2018/19 
(Boletín de investigación) que produeix l’escola cada any, incloent l’activitat del professorat doctor 
no acreditat, i a la web del programa hi ha accés al perfil de recerca de cadascun dels professors 
del programa. Tot i així, la necessitat d’incrementar en aquest i altres programes el percentatge 
de professorat acreditat queda reflectida com a pla millora del centre per als propers cursos 
acadèmics. 

Tal com s’explicita a la memòria del MUGE el programa té per objectiu “el compromiso con la 
formación especializada, de manera que permita a su alumnado una incorporación al mercado 
laboral de forma rápida y adecuada.” També a les competències s’insisteix en el caràcter pràctic 
i professionalitat del programa. Així per la necessària consistència entre totes les dimensions del 
programa i per tal de garantir el seu objectiu el programa requereix una representació rellevant 
de professors doctors i també acreditats, però de la mateixa manera es constata la importància 
de comptar amb professorat amb experiència com a professionals de la disciplina en actiu. A la 
taula “Assignació Professorat MUGE 2019-20" es pot veure la composició del professorat del 
programa, la seva assignació a les diferents assignatures i la seva càrrega lectiva, així com 
l’adequació dels perfils a les assignatures que desenvolupen. En les taules següents es mostra 
el percentatge de crèdits ECTS i Hores Impartides de Docència (HIDAs) per professorat doctor i 
doctor acreditat, així com el percentatge que suposen. Donades les circumstàncies excepcionals 
de l’any 2019-20, es donen primer les dades corresponents a l’any acadèmic 2018-19, com a 
referència d’un any “normal”, i, a continuació, les dades de l’any 2019-20.. 

 Permanent 1 Permanent 2 Associat Altres TOTAL
DOCTOR 23 1 2 3 31
NO DOCTOR 0 5 4 0 13
TOTAL 23 6 6 3 38

PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA, PER PERSONA (2018-2019)

 
 

 Permanent 
Acreditat

Permanent no 
Acreditat Associat Visitant TOTAL

DOCTOR 81 59 0 11 140
NO DOCTOR 0 23 26 0 60
TOTAL 81 82 26 11 200

 ECTS ASSIGNATS per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA (2018-2019)

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
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Permanent 
Acreditat

Permanent 
no Acreditat

Associat Altres TOTAL

DOCTOR 100% 72% 0% 100% 70%
NO DOCTOR 0% 28% 100% 0% 30%

% HIDA per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA (2018-2019)

  
 

% per Persona 48%

% per HIDA 58%

 % PROFESSORAT ACREDITAT SOBRE EL 
PROFESSORAT DOCTOR (2018-2019)

 
 

% PROFESSORAT SEGONS DEDICACIÓ, PER HIDA  
(2018-2019) 

Temps complet Temps Parcial Total 
71% 29% 100% 

 
Pel que fa a 2019/20, es produeixen dos canvis significatius al respecte d’aquestes xifres. El 
primer és per la no impartició dels itineraris “Finanzas” i “Márketing” en la seva versió castellana, 
per falta de demanda. El segon, correspon a les peculiaritats específiques d’aquest curs i la 
impartició del segon semestre gairebé per complert en format digital com a conseqüència de la 
pandèmia. En l’any 2019-20, el percentatge de crèdits ECTS i Hores Impartides de Docència 
(HIDAs) per professorat doctor i doctor acreditat, així com el percentatge que suposen queda de 
la seguent manera: 

  
Permanent 

1 
Permanent 

2 
Associat Altres TOTAL 

DOCTOR 23 1 2 3 31 
NO DOCTOR 0 5 4 0 13 
TOTAL 23 6 6 3 38 

PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA, PER PERSONA (2019-20) 

 

  Permanent 
Acreditat 

Permanent no 
Acreditat Associat Visitant TOTAL 

DOCTOR 89 52 0 11 152 
NO DOCTOR 0 27 5 0 32 
TOTAL 89 79 5 11 184 

ECTS ASSIGNATS per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA (2019-20) 
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Permanent 
Acreditat 

Permanent 
no Acreditat 

Associat Visitant TOTAL 

DOCTOR 2108 884 0 396 3888 
NO DOCTOR 0 616 580 0 1196 

HIDA per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA (2019-20) 

 

  
Permanent 
Acreditat 

Permanent no 
Acreditat 

Associat Visitant TOTAL 

DOCTOR 46% 19% 0% 9% 74% 
NO DOCTOR 0% 13% 13% 0% 26% 

%HIDA per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA (2019-20) 

 
 

% PROFESSORAT SEGONS DEDICACIÓ, PER HIDA 
(2018-19)  

Temps complet  Temps Parcial  Total  
76%  24%  100%  

Tenint en compte les dades de les taules anteriors, confirmen un bon equilibri entre els diferents 
perfils docents que requereix el programa per tal d’assolir els seus objectius d’aprenentatge amb 
un total de més del 70% de les hores impartides per professors doctors, un 62% de les quals ho 
son per professors acreditats per ANECA o AQU. La millora significativa correspon sobretot al 
fet que s’han deixat d’impartir moltes hores lectives en llengua castellana, per les quals el 
professorat propi, majoritàriament de procedència estrangera, sovint no tenia el nivell de 
competència lingüística necessari i on calia trobar professorat associat. Comptar amb professorat 
amb experiència professional a altres països enriqueix el claustre d’EADA i sovint aporta altres 
perspectives i metodologies emprades a altres centres universitaris que ajuden a fer més diversa 
l’experiència docent de l’alumne.  

Un professor a EADA imparteix entre 125 i 350 hores de docència, en funció de la seva categoria 
professional. Així, un investigador en possessió de la Acreditació de Recerca Avançada imparteix 
unes 125 hores anuals, mentre que un doctor sense acreditació i/o que no ha publicat en els 
darrers anys, pot arribar a impartir unes 350 hores de docència. La mitjana del professorat propi 
son unes 225 hores d’impartició, i el total d’hores de docència donades pel professorat a 
dedicació complerta de la institució – sigui en programes oficials o privats – és d’unes 8.500 hores 
anuals (sense comptar hores per sobre de les acordades, i que es retribueixen addicionalment). 
Donat que la majoria d’hores del professorat propi son dedicades als programes oficials i 
internacionals, podem dir sense problema que el professorat d’EADA és suficient per a les hores 
de docència impartides.  

Pel que fa als criteris d’assignació de professors en les diverses matèries, en general es podria 
dir que és més habitual que siguin professors doctors amb dedicació plena els que imparteixen 
les assignatures troncals i  de les especialitats; mentre que entre els professors que imparteixen 
assignatures optatives hi ha un major nombre de professors visitants o col·laboradors externs, 
sovint vinculats al món de l’empresa, que aborden temàtiques en les quals l’experiència 
professional és important. Aquests professors de caire professional imparteixen les seves 
classes sempre sota la supervisió d’un professor a temps complert, que els acompanya i els 
assessora en els continguts a impartir.  

L’expertesa acadèmica del professorat d’EADA, tal i com es pot veure en les dades del “Research 
Newletter” i en la pàgina web de cadascun dels investigadors, està amplament demostrada, i 
EADA continua – tal i com s’indica en els successius ISQs de la titulació – amb el procés de 
doctorar i acreditar aquells membres de claustre de professors que encara no ho estan. Així, en 
el període des de la darrera acreditació, s’han acreditat 9 professors, i en els propers 12-18 
mesos esperem poder acreditar-ne quatre més. Donada la naturalesa jurídica de la institució – 
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com a fundació privada – EADA no requereix que el seu professorat acrediti sexenis de recerca: 
el seguiment de la seva activitat investigadora es du a terme de forma anual a través dels Plans 
d’Objectius Anuals i es recompensa a través d’un sistema de bonus. En conclusió, considerem 
que la composició i adequació del professorat d'EADA per a la impartició de les seves titulacions 
és adequada, tot i que es manté el compromís de seguir incrementant aquest professorat tant en 
nombre i perfil investigador. Cal també assenyalar que el professorat cobreix les diferents àrees 
d'experiència requerides per a cada mòdul, especialitat i tipologia d'assignatura.. 

En les diverses assignatures seleccionades per a l’acreditació, la distribució entre doctors i 
doctors acreditats és la següent: 

Assignatura Doctors  
Acreditats 

Doctors  
no acreditats No doctors 

Dirección Estratégica Empresarial  
(Troncal) 2 2 0 

Programa de Desarrollo Profesional 
(Troncal) 0 3 3 

Operaciones 
(Esp: Gestión Internacional) 2 0 0 

Finanzas Corporativas 
(Esp: Finanzas) 2 0 1 

Márketing Analítico 
(Esp: Márketing) 2 0 0 

  
En els Treballs Final de Màster (TFM), si bé els coordinadors de les especialitats son els 
responsables de l’assignatura, qualsevol dels professors que imparteix una assignatura de 
màster pot ser tutor d'un TFM, així com algun ponent extern de reconegut prestigi acadèmic o 
professional. L'objectiu principal és que les temàtiques estiguin alineades amb les línies de treball 
de les àrees de coneixement i línies d'investigació. Per això, els coordinadors recullen les 
propostes de TFM ofertes per cada àmbit de coneixement i gestionen l'assignació entre els 
alumnes del títol. La interrelació entre les diferents àrees i entre els coordinadors permet que els 
alumnes puguin realitzar el seu TFM en àrees de coneixement properes als seus coneixements. 

La tutorització dels TFM s’assigna en funció de les experteses dels docents, amb la qual cosa es 
garanteix la seva dedicació i interès en el procés d’elaboració del treball final. Els tutors de TFM, 
de vegades, també fan tasques d’assessorament professional a aquells alumnes que tutoritzen; 
la relació individual tutor-alumne fa que moltes vegades es parli de futur professional. 

L'apartat 3.6 d'aquest autoinforme inclou l'anàlisi de la satisfacció de l'experiència global dels 
titulats amb l'assignatura de TFM, així com en totes les altres. Destaca la valoració positiva en 
totes les especialitats. En general, es pot afirmar que els resultats de les enquestes de satisfacció 
dels alumnes mostren un alt grau de satisfacció amb tot el professorat d'EADA 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat.  

 
A la taula següent, repetida de 3.4.1, es mostra el percentatge de crèdits ECTS a ser impartits 
per professors interns i externs a nivell de titulació. 
 

ECTS ASSIGNATS per PROFESSORAT DOCTOR I CATEGORIA 
    Permanent 1 Permanent 2 Associat Visitant   TOTAL 

  DOCTOR 81 59 0 11   140 

  NO DOCTOR 0 23 26 0   60 
  TOTAL 81 82 26 11   200 
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Els indicadors de la taula anterior són superiors al 60% mínim de crèdits impartits per professorat 
propi de la universitat que exigia el RD 557/1991. El personal acadèmic disponible garanteix la 
factibilitat de la proposta docent en disposar d'un grup de professors sòlid i amb experiència que 
assumeix la responsabilitat del projecte i es compromet a avalar i posar en marxa els plans 
d'estudi. 

La següent taula mostra un resum dels principals indicadors i ràtios del títol acreditat, els quals 
es consideren adequats per desenvolupar les tasques d'investigació i de suport a l'aprenentatge 
dels alumnes que EADA proposa, tenint en compte el que ja s'ha comentat amb el nombre de 
doctors acreditats i professors interns. 

CURS 2019/20 
Alumnes TC 330 
Professorat (FTE) 31 
Ratio Alumnes/Professorat 10,6 
% Professors contractats 78% 
% dels quals doctors 86% 
% dels quals acreditats 68% 

Aquestes ratios es consideren adequades per assegurar l’atenció necessària als estudiants. El 
percentatge de professors a ple temps respecte els professors a dedicació parcial es troba per 
sobre del 75%, ràtio també adequat segons la normativa. 

Com es pot veure en el desplegament dels plans d’estudis, el criteri utilitzat és el següent: al 
professorat amb més dedicació se li assignen aquelles assignatures amb contingut més 
conceptual i de base, i al professorat en actiu professionalment, habitualment a dedicació parcial, 
altres assignatures més especialitzades i més pràctiques. Els directius convidats que participen 
a les diferents assignatures fan també una tasca important com a tutors, ja que assessoren 
aquells alumnes que ho volen, sobre possibilitats de feina en l’empresa en la que treballen, 
carreres professionals, situació del sector, etc. 

La tutorització dels TFM s’assigna en funció de les experteses dels docents, amb la qual cosa es 
garanteix la seva dedicació i interès en el procés d’elaboració del treball final. Els tutors de TFM, 
de vegades, també fan tasques d’assessorament professional a aquells alumnes que tutoritzen; 
la relació individual tutor-alumne fa que moltes vegades es parli de futur professional. 

Prenent com a indicador, i des de la percepció dels estudiants, les enquestes relatives al grau de 
satisfacció amb el professorat de l’enquesta Assignatura/Professorat, els resultats per aquests 
programes ens permeten afirmar que existeix una percepció positiva sobre la tasca dels docents 
per part dels alumnes, on tenim una satisfacció global de 4,3 sobre 5 de mitjana dels darrer 
cursos acadèmics (veure "Satisfacció estudiants 2019-2020") . 

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

El procés d’identificació, definició i execució de la formació del professorat s’inicia, de forma 
anual, amb la reunió individual que la Direcció Acadèmica d’EADA i les direccions dels 
departaments acadèmics tenen amb cadascun dels professors de plantilla de la institució, per tal 
de formalitzar el Pla d’Objectius Anuals (POA). Tal i com ja s’ha indicat en la secció 3.1, en aquest 
Pla es tracta de forma individualitzada a la informació de que es disposa sobre l’activitat 
docent del professor, les enquestes de les assignatures impartides, les innovacions docents 
desenvolupades i aplicades, l’evolució en el perfil de les notes, les necessitats específiques de 
formació futura i l’impacte de les formacions rebudes, i qualsevol altre tema que pugui ser de 
rellevància. S’adjunta, a tall d’evidència, la plantilla dels POA, així com una mostra anonimitzada 
de l’evaluació del professor, informació amb que es treballa en aquestes reunions, per tal de tenir 
una visió completa de la situació. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
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Un cop recollida la informació i identificades les necessitats de formació, aquestes es parlen amb 
la Direcció de Persones i Cultura d’EADA. En aquells casos en que existeix una demanda prou 
ampla (p. ex., formació en llengua castellana, o en mètode de cas) aquesta es fa arribar a l’Àrea 
de Formació del Departament de Cultura i Persones d’EADA per la seva programació. En el cas 
de que sigui una necessitat concreta i individual (p. ex., assistència a un curs o programa de 
formació sobre una tècnica concreta), el professor disposa d’una bossa de 3.000€ per formació i 
assistència a congressos, amb la qual es poden cobrir les despeses d’aquesta formació. 
 
Addicionalment, des de la Digital Learning Unit (responsable del suport a la docència online) i 
des del Knowledge & Information Centre (responsable de la provisió de materials docents i de 
suport a la recerca) es programen petites formacions pel professorat en noves eines de suport a 
la docència, i en la metodologia del cas, ofertes per alguns dels proveïdors (més notablement, 
Harvard Business Publications, però també Thompson-Reuters, Statista, etc.) Aquestes 
formacions son anunciades al professorat de la institució a través del VirtualCampus (veure a 
baix), i l’assistència és voluntària.  
 

 
 
Les formacions per l’any 2019-20 van quedar interrompudes per la pandèmia, que va forçar a 
alterar la programació per donar pas a formació específica (i sovint individualitzada) en 
metodologia online. Aquestes es van codificar i recollir en la secció específica del EADA 
VirtualCampus dedicada a la DLU. S’adjunta, doncs, a tall d’evidència un llistat de les formacions 
impartides en el curs 2018-19. 
 
Així mateix, des de la Direcció Adjunta de Recerca, s’organitzen diversos seminaris de recerca, 
interns o amb la presència de professorat extern, per tal de compartir idees i crear un espai de 
suport per als investigadors. L’impacte positiu d’aquesta política, així com de la millora en el perfil 
investigador del professorat queda palès en l’evolució en el nombre i qualitat de les publicacions, 
mesurat per quartils. 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
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Número i quartil de les publicacions des de l’oficialització del títol. En aquest cas 
s’utilitza l’indicador AJQG de la Chartered Association of Business Schools del 
Regne Unit. AJQG 4 i 4* son publicacions Q1. 

 
L’impacte que té la formació en la docència i la recerca es mesura en la finalització del cicle anual 
del POA, a través de l’anàlisi individualitzada amb el professor  de les enquestes sobre la 
docència al professorat, el perfil de notes, les enquestes als alumnes de les diferents 
assignatures, i de la producció acadèmica (nous materials docents) i científica (publicacions). 
Donada la dimensió del claustre docent, es considera que aquesta és la millor forma de fer 
seguiment a la millora continuada de de l’activitat docent i investigadora del professorat, i es dona 
resposta al suggeriment de la Comissió Avaluadora de millorar de la capacitat investigadora del 
professorat i potenciar l’indicador investigador associat a aquest màster, així com de recollir 
informació sobre els processos de formació contínua del professorat.  
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 
Estàndard  
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.  
 
En la darrerra avaluació, aquest estàndar es va considerar com a assolit, i el comitè avaluador al 
2017 va considerar que els serveis que EADA posava a disposició dels participants, “se ajustan 
a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Se 
considera que la fortaleza más importante de este máster es la atención a los estudiantes.” 
 
Com moltes de les escoles de negoci, EADA aplica des de fa ja molts anys un sistema de 
seguiment a l’alumne que anomenem “BEFORE / DURING / AFTER” i que s’articula des de la 
idea que els alumnes d’EADA ho son des del moment en que entren en contacte amb l’escola, 
durant la seva estada a la institució, i després, acompanyant-los en el seu desenvolupament 
professional. L’any 2017, EADA va adoptar un Pla Operatiu d'Acció Tutorial modelat en el Pla de 
la UVic-UCC, en el que es recullen les principals accions que es duen a terme en aquest àmbit, 
i organitzat al voltant de set funcions de tutoria diferents que es desenvolupen a EADA: 
 

1. Orientar els possibles participants en la seva elecció de programa i especialitat, en funció 
de els seus interessos personals i / o professionals, per tal de garantir que s’avenen a 
les seves necessitats. 

2. Assessorar i donar suport als nous participants en la seva adaptació a la metodologia 
d’estudi d’EADA, basada en el “learning by doing” i el mètode del cas, aclarint dubtes 
sobre processos acadèmics i proporcionant suport en moments de dificultat, supervisant 
contínuament el progrés dels participants en la seva estada a EADA. 

3. Seguiment dels participants durant tota la carrera, proporcionant suport acadèmic 
general i guiant-los, especialment en les fases finals del programa. 

1) Proporcionar orientació professional especialitzada als participants que ho necessitin. 
4. Proporcionar atenció personalitzada a persones amb necessitats especials que 

requereixin adaptacions curriculars per continuar els seus estudis. 
5. Proporcionar suport social i psicològic als estudiants que ho necessitin, especialment allà 

on hi hagi una distància geogràfica i cultural important. 
6. Ajudar i donar suport als graduats al llarg de la seva carrera, a través del coneixement i 

experiència, proporcionant orientació en el mercat laboral o en educació executiva. 

En general, la satisfacció dels participants en l’acció tutorial és elevada en les tres especialitats 
que s’imparteixen en el màster, i ha augmentat des d’un 4,21/5 de mitjana en el curs 2016/17 a 
un 4,42/5 en el 2019/20 (un any amb especial complexitat). La satisfacció amb l’activitat tutorial 
enfocada a la trobada d’ocupació també ha millorat d’un 3,37/5 en el 2016/17 a un 3,98 en el 
2019/20. Veure la taula adjunta “Satisfacció Acció Tutorial 2019-2020-MUGE”. Donat que 
aproximadament la meitat dels participants matriculats esmenten la recomanació d’un antic 
alumne com a principal raó per fer un programa a EADA, per a la institució el seguiment tutorial 
del participant és una de les accions més importants que es duen a terme 

Formalment, doncs, el procés d’acollida i orientació dels alumnes d’EADA s'inicia en el moment 
de la matriculació, mitjançant un seguit d'activitats, eines i processos que s'han desenvolupat per 
garantir la seva correcta integració i activitat en el programa, i que venen a detallar-se en les 
seccions següents. 

ACCIONS DUTES A TERME ABANS DE L’ARRIBADA DE L’ALUMNE 

Les accions prèvies a l’arribada de l’alumne estan orientades a garantir que el participant fa una 
tria adequada del programa i de l’especialitat que vol seguir, a través de la informació que es 
proporciona a la pàgina web i del suport que els potencials participants reben de l’equip 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
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d’admissions, a través de converses telefòniques i correu electrònic. L’aplicació informàtica “Full-
Fabric” garanteix que es fa un seguiment acurat del participant des del moment del primer 
contacte fins a la decisió de sol·licitar l’admissió. 

En el moment en que un potencial participant sol·licita informació se’l posa en contacte amb el 
coordinador de l’especialitat d’interès, per que concertin una entrevista individual en la qual es 
valora el seu perfil i la seva adequació a l’especialitat  

En el cas que sigui acceptada la sol·licitud per part del Comitè d’Admissió, i un cop formalitzada 
la matrícula, el participant té accés al EADAVirtualCampus per tal de que pugui familiaritzar-se 
amb aquest entorn virtual i se li dona accés a algunes activitats que facilitaran la seva integració 
al programa. 

A través del VirtualCampus, l’alumne ja té accés al Servei de Carreres Professionals, que li 
ofereix quatre mòduls online, que es recomana preparin. Els temes que es treballen en aquests 
mòduls son els següents:  

• My story: treballeu el vostre enfoc personal a la cerca de feina, a més de preparar una 
presentació breu 

• CV 
• LinkedIn 
• Com fer xarxa 

També s’envia als estudiants enllaços a programes de postgrau que tenen terminis ajustats 
perquè els puguin mirar i sol·licitar abans d’arribar 

ACCIONS DUTES A TERME DURANT L’ESTADA DE L’ALUMNE 

La primera setmana del programa és d’introducció, anomenada també “Welcome Week”,i té 
l’objectiu principal d’introduir els aspectes més rellevants d’EADA com a institució acadèmica així 
com a les especificitats del programa. 

Destaquen les següents activitats: 

1) Check in: es completen les principals formalitats com entrega de targeta d’estudiant, i 
entrega de documents pendents 

2) Benvinguda institucional per part de membres dels òrgans directius d’EADA, i els 
coordinadors de Programa. 

3) Presentació del servei d’EADA Careers, així com de diferents serveis d’EADA com el 
Knowledge and Information Centre, Admissions, Alumni i algunes de les activitats 
extracurriculars de que disposen els participants 

4) Activitats de networking i Team Building 

Un cop iniciat el programa, tal i com queda reflectit al POAT, els participants tenen accés als 
coordinadors de les diferents especialitats com a principal punt de contacte, amb diverses 
reunions individuals que tenen lloc durant tot l’any. El tamany de la institució permet així mateix 
un seguiment molt proper per part del professorat de la titulació, que es coordina molt estretament 
amb les coordinacions de la titulació i els directors dels departaments acadèmics per tal de 
detectar i adreçar qualsevol problema potencial. 

Amb aquest suport, es dona cobertura a la gran part de les necessitats dels estudiants pel que 
fa als àmbits acadèmic i personal. Finalment, i d’especial rellevància en un programa de màster 
professionalitzador com és el MUGE, els participants tenen accés al Servei de Carreres 
Professionals (EADACareers), que té com a objectiu proporcionar oportunitats laborals als seus 
usuaris mitjançant l'establiment de relacions estretes amb empreses de renom i rellevants, tant 
a nivell nacional com internacional. En poques paraules, té la responsabilitat de preparar els 
millors talents de la nostra escola de negocis de classe mundial pel que són capaços de prendre 
posicions com a veritables líders i col·laboradors futurs en l'àmbit empresarial. 

Sessions de carrera personalitzades individualment 

https://www.eada.edu/en/alumni/professional-development/career-services
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Tots els estudiants tenen accés a una o més sessions d’assessorament personalitzat, amb una 
durada d’entre 30 minuts i 1 hora. Els Assessors de Carreres a EADA van oferir l’any 2019/20 
una mitjana de 92 sessions cadascun. Les sessions poden ser presencials o en línia segons les 
necessitats dels alumnes. 

Aquest és un servei molt valorat pels estudiants i que crea un bon compromís. Promovem 
activament aquestes sessions i animem tothom a utilitzar-les. 

Sessions de formació en grup 

Aquestes sessions són impartides durant tot l'any pels Assessors de Carreres, de forma 
presencial o en línia i cobreixen els següents tòpics: 

1. Consells per construir i millorar el vostre currículum. 
2. Què ha d’incloure una carta de presentació? 
3. Per què és important LinkedIn? 
4. Com destacar-se amb paraules clau i vèncer l’ATS (Applicant Tracking System). 
5. Prepara’t per a una entrevista de treball. 
6. Dominar una avaluació en línia. 
7. Com fer un seguiment de les vostres sol·licituds. 
8. La recerca de feina en temps de crisi. 
9. Com negociar el sou. 

Les sessions estan avalades per materials en línia, anomenats “Careers Capsules”, als quals els 
alumnes poden accedir durant tot l'any quan els necessiten.  

Oportunitats professionals i plataformes d’oferta de feina 

Implementat el 2017, EADA/Jobteaser és el centre de carreres virtual on els alumnes poden 
reservar sessions individuals, registrar-se per a les sessions de formació, accedeixen als 
recursos del SCP (Club de consultoria, materials de formació per a sessions grupals esmentades 
anteriorment, pàgines de la companyia amb informació , seminaris web, etc.) També és una de 
les plataformes laborals utilitzades on animem els nostres reclutadors i exalumnes a publicar 
ofertes. A través de Jobteaser EADA ha fet arribar als seus alumnes fins a 45.000 ofertes de 
feina en diversos sectors i països, tal i com pot observar-se en les següents estadístiques del 
sistema: 
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EADA també ofereix als seus alumnes accés a les fires de reclutament virtuals organitzades a 
través de la European Foundation for Management Development (EFMD) en col·laboració amb 
Highered, i que son d’especial interès per aquells alumnes que cerquen ocupació fora de l’estat 
espanyol. 

 
 
Accés a CVs online:  

Mitjançant un portal online (Job Portal), les empreses poden accedir als CVs actualitzats dels 
alumnes del Màster. Aquesta és una eina eficaç per als candidats atès que cada any empreses 
a tot el món publiquen les seves ofertes a la plataforma. També es proporciona suport en línia 
per a estudiants i alumnes internacionals, a través de l'accés a serveis com ara la Vault Online 
Career Library, un dels recursos més complets per a la gestió de carreres professionals i cerca 
de feina, o els Going Global Careers-International amb una base de dades que ofereix més de 
600.000 llocs de pràctiques i feina en més de 33 països en tot el món. 

“Talent Days” - Fires d’ocupació: 

Des de l’any 2016, EADA ha dut a terme diversos “Talent Days”, en que empreses que recluten 
alumnes de programes d’ADE han vingut a EADA per explicar les oportunitats existents de 
contractació i per fer contactes amb els estudiants. Normalment hi assisteixen 5-6 empreses per 
sector. Per al 2019-2020 hi havia previstos 6 jornades d’aquest tipus. Finalment, a causa de la 
pandèmia, 4 es van poder fer a la seu d’EADA i dues més es van fer online, tal i com es pot veure 
en el següent gràfic. 
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Aquestes jornades són, amb diferència, els esdeveniments més populars que organitza el SCP, 
com es pot veure a continuació.  

 
 
13 de les 18 empreses més cercades pels alumnes a les plataformes de cerca de feina han estat 
presents a EADA en alguna d’aquestes jornades, tal i com es pot veure a la imatge següent:  
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Ofertes de treball directes de l’empresa: 
 
L’equip del SCP va dur a terme 164 gestions directes en nom dels estudiants a empreses el 
2019-2020. Això significa que hem distribuït els 300 millors noms d'empreses a tots els 
estudiants, els hem demanat que ens informessin de les seves sol·licituds a aquestes empreses 
i els hem recolzat directament. S'han produït contractes directes, però encara en mesurem 
l'impacte. A partir dels indicadors que tenim fins ara, ara implementarem i repetirem aquest 
procés 3 vegades a l'any. 
El EADACareers d’EADA té establertes relacions amb empreses a tot el món. Les empreses 
tenen accés als perfils dels estudiants graduats d'EADA i membres de EADAAlumni. En els 
darrers anys, l'equip ha creat relacions proactives amb empreses estratègiques de regions 
geogràfiques diverses, i ara disposa d’una base de 300 contactes estrets. Això s’afegeix a totes 
les publicacions als llocs de treball d’empreses no orientades i a les relacions ad hoc. 

ACCIONS DUTES A TERME DESPRÉS DE L’ESTADA DE L’ALUMNE 

Cal remarcar que sovint és complicat seguir l’evolució d’una cohort un cop han finalitzat el 
programa, ja que molts d’ells no mantenen un contacte amb l’escola.  

Havent dit això, a tots els estudiants que finalitzen el programa se’ls ofereix un any gratuït de 
pertinença a l’associació d’antics alumnes, EADAAlumni. Aquesta es va crear el 1987 per servir 
a la comunitat alumni de l'escola. La xarxa d’antics alumnes  ha crescut contínuament i 
actualment compta amb prop de 22,000 ex-alumnes de l’escola actius a tot el món, xarxa 
professional a la qual tenen accés els alumnes del màster.  

EADA sempre ha estat compromesa a compartir els èxits de la institució, com ara la posició als 
rànquings internacionals, amb els antics alumnes, ja que creiem que els nostres alumnes estan 
darrere de l’èxit continuat de l'escola.  

Així mateix, els antics alumnes han estat claus per ajudar-nos a contactar amb empreses per 
aconseguir oportunitats: A continuació es mostren algunes de les empreses amb que hem pogut 
treballar gràcies al compromís dels antics alumnes. De fet, els antics alumnes sovint tornen a 
EADA pels “Talent Days” amb els representants de les empreses per qui treballen, per tal d’ajudar 
els alumnes de l’edició en curs a entendre la cultura de l’empresa, etc. 
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5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 
 
El curs 2017-18 EADA va inaugurar la reforma integral de l’edifici, en el qual hem dut a terme la 
nostra activitat en els darrers 30 anys, i en el qual s’ubiquen la gran part de les infraestructures 
de l’escola. 

Amb aquesta reforma EADA s’ha dotat d’un nou edifici intel·ligent i sostenible de 4.000 metres 
quadrats, amb espais amplis i insonoritzats (fono absorbència a les aules i climatització 
silenciosa) i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. 

 

 
 
El nou edifici disposa de 19 aules d’entre 45 i 150 m2, i amb capacitat per 374 persones (220 en 
condicions de distanciament social). Totes les aules estan dotades de PC de sobretaula, 
projectors i connexió WiFi. Arrel de la necessitat de poder oferir formació en remot, les aules 
s’han dotat de sistemes de gravació en vídeo i streaming, així com sistemes Kaptivo per a la 
retransmissió de les pissarres. 
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Aula 43 

 
Aula 54 

 
Aula 55 

 
6 sales de treball en grup o individual 
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Sala de treball 1 

 
Sala de treball 2 

 
Un auditori amb capacitat per 100 persones. 
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Servei de fotocòpies i  impressora (i autoservei) 
• Cafeteria, sala menjador, i altres serveis essencials. 

 
 
Així mateix, a través del Knowledge and Information Centre (KIC), EADA posa  a disposició dels 
seus alumnes accés a recursos i serveis per donar suport a les activitats d’aprenentatge i recerca 
de l’escola: 
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Recursos d’Informació Bibliogràfica: 

• Més de 33.000 llibres (7.000 en format paper i 25.000 en format electrònic), el 80% 
dels quals en anglès. 

• Col·lecció de més de 5.500 projectes finals de diferents programes (des del 1989). 
• Accés en format digital a més de 6.800 revistes acadèmiques amb textos complets 

especialitzats en negocis. 
• Accés en línia a notícies de més de 38.000 fonts de 152 països diferents, en 23 

idiomes. 
• Subscripció a la plataforma Financial Times 
• Col·lecció de material audiovisual especialitzat en empreses: pel·lícules, casos 

pràctics, programes de TV. 
• Bases de dades especialitzades en àmbit business, amb les quals es permet 

disposar d’un punt de vista de 360º del món dels negocis a nivell global: 
 

  
 

• Perfils de països amb dades macroeconòmiques, socials, demogràfiques, entre altres 
indicadors. 

• Accés a dades de mercats, estadístiques comparables, informes sectorials, notícies de 
mercat, quotes de mercat, quotes de marca i informes de consumidors de 180 països. 

• Plataforma amb dades de consumidors a nivell mundial (accés a actualitzacions 
semestrals). 

• Dades financeres d’empreses a nivell nacional i internacional  
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• Bases de dades amb accés a mercats financers a temps real 
• Plataforma especialitzada amb dades i intelligence en fusions i adquisicions en tots els 

sectors del món. 

Altres eines de suport a la recerca i aprenentatge inclouen Qualtrics, una plataforma de creació 
d’enquestes aplicada a la investigació de mercat, i Urkund, un programari antiplagi (Urkund) per 
a la redacció acadèmica. Aquesta darrera va ser d’especial utilitat en el període de confinament, 
per a la detecció de possibles plagis en els exàmens online. 

A continuació s’adjunten algunes dades dels serveis prestats pel KIC l’any 2018-19, extretes de 
la memòria anual: 

 

 
 
Així mateix, el Centre de Formació Residencial de Collbató RTC continua posicionant-se com un 
centre insígnia en el desenvolupament de les activitats de desenvolupament professional i / o 
personal, que s’ha vist reforçada amb noves aules i la construcció d’una área d’activitats outdoor 
(veure el Catàleg d’activitats outdoor). Les instal·lacions que EADA té al Campus de Collbató es 
poden veure en el següent video (Veure vídeo Collbató). 

Finalment, cal remarcar que EADA té accés a l’Anella Científica per mitjà de fibra òptica. A Aragó 
204 la connexió és d’una velocitat de 200 Mbps, i al campus de Collbató de 100 Mbps. Ambdues 
son connexions simètriques amb cabdal garantit, i a través de dos canals, un actiu i un passiu 
que entra en funcionament en cas de tall, desviant el tràfic a través d'un node alternatiu. Aquesta 
connexió garanteix, a nivell docent, l’accés dels participants al Campus Virtual, que ha estat crític 
per garantir la continuïtat de les classes en període de confinament, i que, en circumstàncies més 
normals, permet establir contacte amb la comunitat d’EADA en les diferents etapes de la seva 
vinculació amb la institució:  

https://www.youtube.com/watch?v=WHktdz1nNdY
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Abans d’iniciar el curs: els participants tenen el seu abast tota la informació vinculada amb la 
institució i els seus serveis (secretaria acadèmica, carreres professionals, biblioteca, servei 
d’acollida per a nouvinguts, etc.).   

Durant el curs: accés a tota la documentació, recursos i activitats necessàries per a desenvolupar 
els seus estudis.   

A posteriori: espai on poden consultar els serveis que se’ls oferirà com Alumni (activitats, 
recursos, etc.) i establir lligams amb altres alumni, ja sigui a través del Directori de socis o les 
Comunitats especialitzades (emprenedoria, retail, etc.) 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Estàndard  

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 de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

En el darrer Informe d’Avaluació Externa del Programa es recull que:  

La información derivada de las audiencias mantenidas con los diferentes 
colectivos y las evidencias mostradas sobre las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación reflejan que se logran los 
resultados de aprendizaje previstos.  

Del análisis de las guías docentes se considera que las actividades de formación 
(metodología docente y sistema de evaluación) son variadas y coherentes con los 
resultados de aprendizaje que se han definido. 

Com a programa professionalitzador, el Màster Universitari en Gestió Empresarial  (MUGE) és 
un programa de postgrau dissenyat per a l'assoliment per part dels recents graduats en diferents 
titulacions (des d’enginyeries fins a humanitats) de les competències, habilitats i eines que els 
han de permetre, per un costat, una millor entrada al mon laboral i, per l'altre, una ràpida 
progressió dins de la carrera de professionals de la gestió que han escollit. 

Dit això, el plantejament metodològic del Master s’empara en els principis pedagògics del 
“Learning By Doing” que han estat històricament en la base de l’activitat docent d’EADA, així com 
en el Model de Formació de la UVic-UCC. Des de l’inici, EADA desenvolupa en els seus 
programes formatius una pedagogia centrada en la participació activa dels alumnes a l'aula, 
defugint de la classe magistral excepte en aquelles instàncies en les que es fa necessària la 
clarificació d'un concepte o model. Aquest model facilita el creixement personal i la plena 
professionalització dels estudiants amb aprenentatges personalitzats a través d’un 
acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels 
docents com del conjunt de la comunitat. És així que l’acció formativa s’organitza a partir de 
l’activitat del propi estudiant i de la seva participació activa durant tot el procés. Aquest principi 
implica organitzar l’aprenentatge mitjançant l’experiència, la reflexió, l’experimentació i 
l’autonomia; a més, demana orientar de forma continuada i progressiva l’estudiant cap a la millora 
de les seves habilitats i competències previstes en la titulació. L’acció formativa al MUGE vetlla 
per assolir un equilibri entre el coneixement més teòric i conceptual, amb l’aplicació pràctica 
d’aquests coneixements en situacions educatives o pròpies de l’àmbit de la titulació. Per tant, per 
a l’assoliment de les competències, i en el marc de les diferents assignatures, s’organitzen i es 
plantegen tot un conjunt d’activitats (formatives i d’avaluació) adreçades a la formació integral 
dels estudiants, tant en la vessant més específica com també més bàsica i transversal de la 
titulació. Aquestes activitats es despleguen equilibradament al llarg dels mesos en què es 
reparteix l’acció docent. 

Amb aquests objectius, i tal com es va explicitar a la memòria de verificació (MV) i a la més recent 
memòria de modificació, i es fa palès a la taula 5 “Relació entre competències, resultats 
d’aprenentatge associats a les matèries i resultats d’aprenentatge adscrits a les assignatures”, 
així com a la taula 7 “Relació entre competències, resultats d’aprenentatge, activitats (formatives 
i d’avaluació) i sistema d’avaluació de les assignatures”, les activitats formatives que es duen a 
terme estan dissenyades i planificades per a desenvolupar les diferents competències 
esmentades, i que corresponen a cada assignatura. Es tracta, tal i com es va estipular a la 
memòria de verificació, de preparar els graduats per esdevenir futurs directius capaços de 
prendre les decisions de gestió que les organitzacions necessiten, dotant-los de les 
competències adequades per desenvolupar-se individualment i dins de la multiculturalitat. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatgeActivitatsSistemaAvaluacioAssignatures.pdf?csf=1&web=1&e=hZeHRz
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatgeActivitatsSistemaAvaluacioAssignatures.pdf?csf=1&web=1&e=hZeHRz
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Així, el primer bloc troncal de la titulació estableix una sèrie de resultats d’aprenentatge (RA) 
comuns que adrecen, entre altres, el desenvolupament de les competències bàsiques 
corresponents al nivell 3 del MECES: 

• Desenvolupament de les capacitats de recerca i anàlisi de l’entorn competitiu de les 
organitzacions i l’avaluació dels seus recursos i possibilitats per tal de fer propostes 
originals i creatives, a la matèria “Herramientas Avanzadas de Gestión” (CB 7, 8 i 9, a 
més de les competències generals, transversals i específiques que es contemplen) 

• El desenvolupament de les pròpies capacitats de lideratge, treball en equip, 
comunicació i negociació, a l’assignatura “Programa de Desarrollo Profesional” (CB 
9 i 10)  

• El desenvolupament de les capacitats crítiques, a través de la programació de 
temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa, 
mitjançant la seva exploració en les assignatures de les “Semanas internacionales” (CB 
6, 7, 9) 

Així, la major part dels RA assolits en aquestes matèries són transversals i s'apliquen, es 
desenvolupen, i es consoliden en els diferents contexts funcionals de l’empresa, a través de les 
diferents especialitats que ofereix el programa. Aquestes capacitats queden recollides a les 
evidències de mostra de l’assignatura “Herramientas Avanzadas de Gestión.” (Veure la guia 
docent “Advanced Management Tools”.) 

Per la seva part, en les tres especialitzacions, els RA se centren en un doble objectiu:  en  
l’adquisició de nous coneixements especialitzats que permetin el desenvolupament i l’aplicació 
de noves idees, per un costat,  i en la contextualització de les competències, RA i coneixements 
adquirits en les matèries troncals esmentades en el paràgraf anterior, per l’altre. El model de 
formació d’EADA facilita aquest desenvolupament mitjançant la seva aplicació en la resolució de 
problemes en nous àmbits, en la comunicació efectiva de resultats, en forma oral i escrita, 
majoritàriament en llengua anglesa i amb diferents suports digitals i audiovisuals, i en la capacitat 
de crítica per valorar les propostes pròpies i d'altres. És a dir, a més de les competències 
específiques, les especialitats ens permeten treballar amb més profunditat les altres 
competències del màster (bàsiques, generals i transversals). Aquestes capacitats queden 
recollides a les evidències de mostra de les seguents assignatures mostra: 

• Guia docent Corporate Finance, de l’especialitat “Finanzas” 
• Guía docent Analytical Marketing, de l’especialitat “Marketing” 
• Guia docent Operations, de l’especialitat “Gestión Internacional” 

Finalment, els RA de les assignatures “Pràcticas” y TFM tenen com a objectiu poder proporcionar 
als alumnes eines i mecanismes que permetin integrar els conceptes i coneixements teòrics 
adquirits en les assignatures, així com oferir-los l'oportunitat de posar en pràctica les habilitats 
desenvolupades en contextos similars als que trobaran en la pràctica professional [CB7, CB9, 
CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9, CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE11, CE12]. 

Al programa es desenvolupa de forma conjunta i paral·lela la pràctica professional i el Treball de 
Fi de Màster, mitjançant pràctica directament vinculada a aquest últim. Aquest disseny respon a 
l'objectiu de garantir que l'alumne tingui l'oportunitat de dur a terme un projecte en un context 
professional corresponent al nivell MECES per al qual s'ha format en els darrers mesos - 
treballant de prop amb un emprenedor i / o directiu a qui s'ha de presentar - mitjançant el 
lliurament del TFM - un projecte que s’alineï amb les necessitats de la seva empresa. La 
realització de les pràctiques en aquest format és la millor manera d'assegurar que els alumnes: 

• Desenvolupin i apliquin una comprensió completa de les qüestions estratègiques a què 
s'enfronten les empreses. 

• Adquireixin una visió pràctica i completa sobre els aspectes més importants de les 
relacions individuals i col·lectives, des del punt de vista jurídic-laboral. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentAdvancedManagementTools.pdf?csf=1&web=1&e=5tyiZK
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentAdvancedManagementTools.pdf?csf=1&web=1&e=5tyiZK
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentCorporateFinance.pdf?csf=1&web=1&e=sJqoDK
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentAnalyticalMarketing.pdf?csf=1&web=1&e=EwpmSX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentOperations.pdf?csf=1&web=1&e=V3oSSt
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• Desenvolupin, en un context real, la capacitat de transmetre d'una manera clara i sense 
ambigüitats els resultats procedents de l'anàlisi especialitzat, així com els fonaments més 
rellevants sobre els quals se sustenten; 

• Desenvolupin l'autonomia suficient per participar en projectes empresarials, en contextos 
multiculturals i interdisciplinaris i, si cal, amb un alt component de transferència de 
coneixement. 

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. 

En el primer procés d’acreditació del MUGE aquest sub-estàndard es va avaluar com a assolit, 
pel fet es valorava que les activitats de formació (metodologia docent i sistema d'avaluació) eren 
variades i coherents amb els resultats d'aprenentatge, destacant el desenvolupament i avaluació 
de les competències transversals. Des d’aleshores ençà s’ha treballat en la mateixa línia, alhora 
que s’han aplicat millores on s’han vist oportunitats i, també, per donar resposta a observacions 
i requeriments rebuts en les diverses etapes del marc VSMA. Així, arrel de la darrera avaluació, 
es va procedir a la modificació del títol per explicitar com les Pràctiques Professionals i el TFM 
es duen a terme de forma conjunta. Així mateix, seguit de diferents comentaris rebuts per part 
dels alumnes, i a la necessitat d’adaptar-se als canvis que imposa la formació online (requerida 
arrel de la pandèmia), s’ha afegit a l’ISQ un nou objectiu de modificació de la memòria per poder 
rebaixar la ponderació  de la nota de participació del 30% de mínim que consta ara a un nou 
mínim d’un 10%, compensat per increments en altres metodologies més adients a l’online. 

Com es pot veure en les diferents Guies Metodològiques de les assignatures mostra, aquestes 
contemplen un ampli ventall d’activitats que permeten treballar i avaluar els resultats 
d’aprenentatge de les competències específiques i transversals de les titulacions. Aquestes 
activitats van molt més enllà de les exposicions magistrals i exàmens finals, i inclouen d’altres 
tan diverses com: treballs en equip, exercicis pràctics, projectes, defenses orals, resolució de 
casos i debats. En conseqüència, permeten que l’alumne sigui el protagonista en el paradigma 
ensenyament‐ aprenentatge de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.  

Així les principals activitats de formació son: 

• Discussió i resolució de casos relacionats amb la temàtica d'estudi 
• Pràctiques o simulacions de situacions reals 
• Presentacions i treballs en grup fent ús de les eines i conceptes emprats 

Discussió i resolució de casos relacionats amb la temàtica d'estudi 

En la majoria d’assignatures, i de forma clara en la troncal “Herramientas Avanzadas de Gestión”, 
s’ultilitza el mètode del cas. Aquest mètode del cas es basa en una filosofia de l'educació 
professional que associa el coneixement directament amb l'acció (Boehrer, 1995) i rebutja la idea 
que els estudiants han d'aprendre primer passivament, i només després d'haver après aplicar el 
coneixement. El mètode del cas es basa en el principi que la millor educació professional 
consisteix en l'acumulació i adquisició, combinació i reordenació de les experiències 
d'aprenentatge, tal i com correspon a les CGs 1, 2, 7, i 8, o a les CEs 1, 3, 6, 8, 11 i 12. 

El mètode del cas se sustenta en dos principis fonamentals. En primer lloc, les lliçons apreses 
millor són els que els participants s’ensenyen a ells mateixos a través de les seves pròpies 
activitats i reptes. En segon lloc, les formes més útils de la comprensió i la praxis no es poden 
transmetre i han de ser apreses a través de l'experiència pràctica. Quan treballen en un conjunt 
de problemes i/o la redacció de un document o proposta sobre un problema “real” - per bé que 
aquest se simplifica mitjançant la concentració de la informació rellevant - els estudiants arriben 
a una comprensió més profunda dels conceptes i idees darrera les possibles solucions a aquesta 
situació de la que tindrien només mitjançant la lectura d’un text o una conferència. L’ensenyament 
pel mètode del cas requereix una preparació prèvia a la classe molt intensa i mira de fer de la 
sessió de classe una experiència d'aprenentatge activa per als estudiants. 
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Així, sempre que és apropiat en vista de la matèria i els objectius d'aprenentatge, EADA espera 
que els alumnes preparin el cas per compte propi, utilitzant per fer-ho les notes tècniques i 
referències bibliogràfiques que se'ls proporcionen en les Guies Metodològiques i les Aules 
Virtuals de l’assignatura. Un cop feta aquesta primera anàlisi, els alumnes discuteixin les seves 
conclusions amb el seus grups de treball i, finalment, el cas es debat en plenari a classe amb 
l'objectiu d'elucidar mitjançant el debat els objectius d'aprenentatge de l'assignatura. Més enllà 
dels necessaris conceptes i marcs teòrics, mitjançant l'ús de problemes complexos extrets del 
món real s’ajuda als estudiants a desenvolupar habilitats que els seran necessàries per fer front 
als problemes als que s'enfrontaran com a gestors, sigui en la funció pública o l’administració 
privada. Així, al final d’un curs al MUGE l’alumne haurà treballat en una mitjana de 90 casos - 
nombre que varia en funció de l’especialitat triada per l’alumne, amb un màxim de 111 en 
l’especialitat de Gestió Internacional i un mínim de 74 en l’especialitat de Finances. A tall 
d’evidència, s’inclouen casos tractats en l’assignatura “Herramientas Avanzadas de Gestión” 
(Cas mostra 1, Cas mostra 2, Cas mostra 3, Cas mostra 4). 

Aquesta és una metodologia d'aprenentatge que per molts estudiants resulta nova, ja que amb 
freqüència venen de països amb mètodes de formació magisterials on sovint es descoratja la 
participació de l'estudiant. Amb l'objectiu de facilitar la transició a aquest sistema, en la setmana 
de la seva arribada els participants reben diverses sessions d’orientació i de preparació en aquest 
mètode (veure Guía docent “Case Study Methodology”) amb una molt bona valoració per part 
dels alumnes (Satisfacció Case Study Methodology). 

Pràctiques o simulacions de situacions reals 

Amb l'objectiu de proporcionar als alumnes eines i mecanismes que permetin integrar els 
conceptes i coneixements teòrics adquirits en les discussions de cas i tinguin l'oportunitat de 
posar en pràctica les habilitats desenvolupades en contexts similars als que trobaran en la 
pràctica professional. Així, en la major part de les assignatures es realitzen activitats de pràctica 
amb l'objectiu d'ancorar els coneixements, tal i com correspon a les CGs 1, 4, 5, 6, 7 i 8, així com 
a les CEs 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 

Aquestes activitats poden anar des d’exercicis de matemàtica financera i o valoració d’empreses 
amb Excel dins de la assignatura “Finanzas Corporativas” (CFExemple1; CFExemple2; 
CFExemple3), treballs amb eines d’anàlisi de mercat [AMExemple1; AMExemple2], a l’anàlisi de 
notícies en la premsa econòmica o informes especialitzats, sempre amb l'objectiu de posar en 
pràctica i en contextos més propers els conceptes treballats.  

D’especial interès en aquest context és la inclusió en l’assignatura “Corporate Finance”, a través 
del Campus Virtual, de bases de dades i eines professionals (com poden MergerMarket, 
ThomsonReuters EIKON, etc) que s’ha dut a terme en els darrers anys (veure imatge). 

 

 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Casmostra1.pdf?csf=1&web=1&e=oKTapM
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Casmostra2.pdf?csf=1&web=1&e=OO6rtE
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Casmostra3.pdf?csf=1&web=1&e=oo7pDI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Casmostra4.pdf?csf=1&web=1&e=9Y39Zl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaDocentCaseStudyMethodology.pdf?csf=1&web=1&e=IR8sJL
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/SatisfaccioCaseStudyMethodology.pdf?csf=1&web=1&e=KWAXC6https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/SatisfaccioCaseStudyMethodology.pdf?csf=1&web=1&e=KWAXC6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/CFExemple1.pdf?csf=1&web=1&e=63cY4s
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/CFExemple2.pdf?csf=1&web=1&e=LkcWyJ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/CFExemple3.pdf?csf=1&web=1&e=5xRCWh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/AMExemple1.pdf?csf=1&web=1&e=lWSSbM
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/AMExemple2.pdf?csf=1&web=1&e=Zzjrqx
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A través de l’EADAVirtualCampus els alumnes tenen accés a diferents eines d’anàlisi financera 
que s’utilitzen 

 a l’aula per la realització d’activitats i simulacions. 

La disponibilitat d’aquests recursos permet als alumnes que en temps real - o en anàlisi 
retrospectiva – aprendre a fer servir un recurs de planificació d’operacions corporatives i de 
valoració que molts d’ells faran servir en les seves carreres professionals, creant una major 
connexió entre els conceptes teòrics explicats a classe i l’activitat real. Un exemple és concret la 
valoració de Repsol que va assolir la segona plaça en el CFA Challenge el 2020. 
 

 

La portada de l’informe que va assolir la segona plaça al CFA Challenge 2020 

Aquestes eines complementen les simulacions informàtiques, que en els darrers anys es venen 
fent servir  (veure, a tall d’exemple, la simulació Markstrat, que duen a terme tots els alumnes), 
juntament amb petits jocs que il·lustren els conceptes que s’ha treballat a classe 
(OpsBeerGame). ampliant l’espectre de possibilitats del “learning by doing”  

La importància de les simulacions i els jocs en els darrers anys, ha afavorit l’inici d’una línia de 
recerca en la pedagogia gamificada en l’àmbit de les finances, liderada pel Dr. Jordi Carenys, 
amb diverses publicacions en aquest àmbit (JCarenys1; JCarenys2, JCarenys3). 

Finalment, i com a exemple arquetípic de les pràctiques, les assignatures “Pràctiques 
Professionals” i el “Treball Final de Màster” (TFM) tenen la doble funció d’activitat integradora 
dels coneixements adquirits i demostració de la capacitat de posar-los en pràctica. Des de fa 
molts anys, a EADA hem volgut desenvolupar de forma conjunta i paral·lela la pràctica 
professional i el TFM, per tal de garantir que l’alumne té l’oportunitat de dur a terme un projecte 
del nivell per al qual s’ha format en els darrers mesos i en un context professional real - amb un 
emprenedor i/o directiu amb qui es treballa de prop i a qui s’ha de presentar un projecte que 
s’alineï amb les necessitats del seu projecte empresarial o empresa. 

Presentacions i treballs en grup fent ús de les eines i conceptes emprats 

El MUGE posa gran èmfasi en el desenvolupament de les capacitats dels alumnes de treballar 
en equips, donada la importància d'aquest tipus de competències en els contexts empresarials 
en els que es vol inserir aquests alumnes, desenvolupant d’aquesta manera les CGs 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 i 10, així com les CEs 2, 3, 5, 10 i 12.  

La funció del treball en grup és la de reforçar l'ancoratge que es desenvolupa a través del treball 
de cas i les pràctiques i simulacions, mitjançant el desenvolupament d'una petita proposta 
d'anàlisi i/o acció referida a l'àmbit d'estudi. Els estudiants aprenen a formular un treball en un 
format similar a les presentacions que hauran de fer en el seu treball professional, a sintetitzar 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Markstrat.pdf?csf=1&web=1&e=D8OfJw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/OpsBeerGame.pdf?csf=1&web=1&e=4fY3up
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/JCarenys1.pdf?csf=1&web=1&e=eR0LuN
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489116300176
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639284.2016.1241951
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els elements d'anàlisi, a tenir clars els objectius i proposar accions clares que se'n derivin, 
aplicant els conceptes i la metodologia assolida a través de l'estudi personal, discussió del cas i 
activitats o simulacions. 

Per això, l'estudiant ha de demostrar que ha adquirit els resultats d'aprenentatge que s’han 
descrit a la Guia Metodològica. El professor fa un seguiment en persona de les presentacions 
orals o escrites que han de realitzar els alumnes per a ser avaluats en l'assignatura. Exemples 
de treballs en grup els podem trobar a l’assignatura de mostra “Operaciones” 
(BioBean_Presentation_Operations), però també a “Finanzas Corporativas” o “Márketing 
Analítico” com hem vist anteriorment. 

Finalment, les avaluacions o exàmens finals pretenen demostrar fins a quin punt els alumnes han 
assolit els objectius d'aprenentatge establerts a les Guies Metodològiques.  

Les diferents Guies Metodològiques contemplen en conjunt un ampli ventall d’activitats que 
permeten treballar i avaluar els resultats d’aprenentatge de les competències específiques i 
transversals de les titulacions amb l’idea de permetre que l’alumne sigui el protagonista en el 
paradigma ensenyament‐ aprenentatge de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Així, el 
sistema d'avaluació permet una certificació fiable dels resultats d'aprenentatge pretesos i és 
públic. En les primeres sessions del programa s'informa a tots els alumnes de quins son els 
criteris d'avaluació i com s'aplicaran aquests.  

Arrel de la verificació del títol, EADA va dur a terme un procés de consolidació dels mecanismes 
i criteris d’avaluació, els quals fins al moment havien estat a discreció del professor. Aquests 
criteris es troben recollits en una "Guia d’avaluació" que es dona tant a professors com a 
participants. Aquesta guia, revisada anualment pel Comitè Acadèmic d’EADA, indica a professors 
i alumnes quins son els criteris que han de guiar l'avaluació en les diferents assignatures. 

Així, la Guia d'Avaluació indica quines son les ponderacions màximes i mínimes que ha de tenir 
cada element d'avaluació en l'assignatura, així com els criteris que s'han d'emprar en l'avaluació 
d’aquells àmbits en els que existeix un element de subjectivitat potencial, com és l'avaluació de 
la participació en classe. Per tal de maximitzar la transparència, aquestes ponderacions es 
reprodueixen en les diferents Guies Metodològiques que s'entreguen per  cada assignatura. 

La Guia d’avaluació exigeix que el professor avaluï la participació de tots els estudiants després 
de cada sessió, raó per la qual aquest disposa d'un full de càlcul amb una llista dels estudiants i 
l’utilitzen per avaluar-los al final de cada sessió. La nota final de participació ha de ser la mitjana 
de les notes assignades per a cada sessió. Els criteris utilitzats pels professors per avaluar la 
participació s'han d'explicar clarament als participants en la primera sessió de cada assignatura 
(també apareixen en la Guia Metodològica) i han d'incloure, entre altres, els següents aspectes:  

 influència sobre com pensen els companys;  
 diagnòstics sòlids, rigorosos i perspicaços (per ex., precisions sobre qüestions clau, 

profunditat i rellevància de l'anàlisi);  
 recomanacions d'acció realistes i efectives;  
 comentaris que integren o facin referència a altres casos i / o assignatures;  
 demostració que s'ha escoltat activament (per exemple, rellevància i oportunitat dels 

comentaris) i crítiques constructives de les aportacions d'altres;  
 demostració que el participant ha llegit els casos i els articles lliurats. 

De la mateixa manera s'avalua també a partir d'exposicions orals amb l’idea de potenciar 
l'expressió oral de l'estudiant amb l'objectiu d’aconseguir que l'estudiant desenvolupi al màxim 
les competències generals i específiques del MUGE. L'exposició oral serveix per avaluar com 
s'argumenta en públic, com es defensen les idees, com s'ha recollit la informació i si l'estudiant 
és capaç d'ordenar un discurs oralment que té prèviament escrit. En l’assignatura “Programa de 
Desarrollo Profesional”, i donada la seva naturalesa, aquesta presentació pot arribar a 
representar un 40% de la nota de l’assignatura. En general, en la majoria d’assignatures aquest 
element no representa més d’un 20% de la nota final.  

Finalment, els exàmens representen entre un 40 i un 60% de la nota final de l’assignatura. El 
tipus d'examen final depèn de la decisió del professor i de la naturalesa de l'assignatura, però 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/BioBeanPresentationOperations.pdf?csf=1&web=1&e=hl6NhP
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/GuiaAvaluacio.pdf?csf=1&web=1&e=SXzOB3
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sempre haurà de suposar un repte suficient per als estudiants, amb el grau de dificultat requerit 
per reflectir adequadament les diferències reals existents en les capacitats i coneixements dels 
estudiants, d'acord amb el pes de la nota. Fins al curs 2019/20, l'examen es fa sempre per escrit, 
a classe i sense utilitzar ordinador, amb una durada d’entre 60 i 120 minuts i no pot ser del tipus 
“resposta múltiple”. La crisi sanitària i la necessitat de “virtualitzar” un gran nombre d’assignatures 
i avaluacions ens ha forçat a revisar aquesta política amb caràcter d’urgència, i s’ha autoritzat 
l’ús d’avaluacions de resposta múltiple en algunes assignatures de l’especialitat Finances. 
S’adjunta una taula amb les avaluacions que s’ha dut a terme en format online durant 
l’emergència sanitària, amb informació sobre els formats emprats [Relació exàmens online 
Covid19]. 

La nota de l'examen final ha de ser major a 5 per aprovar l'assignatura, qualsevol resultat per 
sota d'aquesta nota requerirà que l'alumne faci l'examen de recuperació i aprovi per aprovar 
l’assignatura.  

S’adjunta, a tall d’evidència, una selecció d'exercicis, treballs en grup, exàmens i TFMs de les 
diferents assignatures mostra, i de cadascuna de les especialitats que ofereix el títol , separades 
en funció de l’avaluació. 

                 
 Valoració 

Assignatura Tipus Alta Mitjana Baixa 
Operations Treball de Grup Adidas VW Tesla 
Operations Examen Mostra op 1 Mostra op 2 Mostra op 3 
Analytical Marketing Treball de Grup WTLoss IceCream RTDTea 
Analytical Marketing Examen Mostra MK 1 Mostra MK 

2 
Mostra MK 3 

Analytical Marketing Examen Mostra MK 4 Mostra MK 
5 

Mostra MK 6 

Corporate Finance Treball de Grup Repsol LoneTree CairoScan 
Corporate Finance Exercicis Mostra CF 1   Mostra CF2 
Corporate Finance Examen 

(Online) 
Mostra CF 3 Mostra CF 4 Mostra CF 5 

Corporate Finance Examen Mostra CF6 Mostra CF 7 Mostra CF 8 
TFM Gestión Internacional TFM Pulse Shift TBIOM Check&Choo

se 
TFM Marketing TFM Sandwichez Bellina Join the Pipe 
TFM Finanzas TFM AirEuropa Athena BeyondMeat 

Sistema d'avaluació del TFM/Pràctiques  

Tal i com es va explicitar a la modificació aprovada el 28 de setembre de 2018, les pràctiques i 
el TFM en el Màster es duen a terme de forma conjunta, mitjançant pràctica directament 
vinculada a la realització del TFM. Aquest disseny respon a l'objectiu de garantir que l'alumne 
tingui l'oportunitat de dur a terme un projecte en un context professional corresponent al nivell 
per al qual s'ha format en els últims mesos - amb un emprenedor i / o directiu amb qui es treballa 
de prop i a qui s'ha de presentar - mitjançant el lliurament de l'TFM - un projecte que s'alineï amb 
les necessitats de la seva empresa. 

Les pràctiques tenen com a objectiu poder proporcionar als alumnes eines i mecanismes que 
permetin integrar els conceptes i coneixements teòrics adquirits en les discussions de cas, així 
com oferir-los l'oportunitat de posar en pràctica les habilitats desenvolupades en contextos 
similars als que trobaran en la pràctica professional [CB7, CB9, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CG9, CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE11, CE12]. 

Amb l'objectiu d'assegurar el caràcter professionalitzador de el Màster, en la major part de les 
assignatures es realitzen activitats de pràctica que permetin ancorar els coneixements. La 
principal aplicació pràctica dels coneixements adquirits, es realitza en les assignatures 
"Pràctiques Professionals" i el "Treball Final de Màster" (TFM), que tenen la doble funció 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioExamensOnlineCovid19.pdf?csf=1&web=1&e=JzwCSn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioExamensOnlineCovid19.pdf?csf=1&web=1&e=JzwCSn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Adidas.pdf?csf=1&web=1&e=pqhNaJ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/VW.pdf?csf=1&web=1&e=lMnbjq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Tesla.pdf?csf=1&web=1&e=afP89R
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp1.pdf?csf=1&web=1&e=mwy04t
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp2.pdf?csf=1&web=1&e=ilqxcD
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp3.pdf?csf=1&web=1&e=i7nn9m
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/WTLoss.pdf?csf=1&web=1&e=zAKxFT
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/IceCream.pdf?csf=1&web=1&e=UnahPu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/RTDTea.pdf?csf=1&web=1&e=nPbMkG
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK1.pdf?csf=1&web=1&e=fFdk5C
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK2.pdf?csf=1&web=1&e=Bn5iZW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK2.pdf?csf=1&web=1&e=Bn5iZW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK3.pdf?csf=1&web=1&e=rfjwE2
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK4.pdf?csf=1&web=1&e=P3ZQI2
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK5.pdf?csf=1&web=1&e=FzM3Xr
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK5.pdf?csf=1&web=1&e=FzM3Xr
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK6.pdf?csf=1&web=1&e=XG1lFK
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Repsol.pdf?csf=1&web=1&e=bwOCny
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/LoneTree.pdf?csf=1&web=1&e=R9Hxab
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/CairoScan.pdf?csf=1&web=1&e=aAwUH5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF1.pdf?csf=1&web=1&e=TiQ2Bq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF2.pdf?csf=1&web=1&e=FHbKGY
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF3.pdf?csf=1&web=1&e=63s2pg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF4.pdf?csf=1&web=1&e=kPe2LR
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF5.pdf?csf=1&web=1&e=NnQOa6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF6.pdf?csf=1&web=1&e=TbVD9C
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF7.pdf?csf=1&web=1&e=xelqtn
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF8.pdf?csf=1&web=1&e=eNO0SS
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/PULSESHIFT.pdf?csf=1&web=1&e=0C8hHH
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/TBIOM.pdf?csf=1&web=1&e=WVl8bx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/CheckChoose.pdf?csf=1&web=1&e=cWuWEA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/CheckChoose.pdf?csf=1&web=1&e=cWuWEA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Sandwichez.pdf?csf=1&web=1&e=KHsqxt
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Bellina.pdf?csf=1&web=1&e=oFienB
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/JointhePipe.pdf?csf=1&web=1&e=wb9DbG
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/AirEuropa.pdf?csf=1&web=1&e=OyjkAS
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Athena.pdf?csf=1&web=1&e=v2G0ug
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/Mostres%20Ex%C3%A0mens/BeyondMeat.pdf?csf=1&web=1&e=gp7rC2
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d'activitat integradora dels coneixements adquirits i demostració de la capacitat de posar-los en 
ús en contextos reals [CB6-10, CG1-10, CE1-12]. 

Per aconseguir els resultats d'aprenentatge proposats i el desenvolupament de les competències 
de l'assignatura, així com a les expectatives dels participants pel que fa a l'aplicació de 
coneixements adquirits, els alumnes del Màster desenvolupen les pràctiques com a preparació 
d'un projecte de consultoria empresarial - sobre el model de negoci, estructura financera, 
llançament del producte, etc., segons les necessitats concretes de l'empresa amb la qual 
treballaran i el perfil de formació dels alumnes. Aquestes pràctiques, en forma de consultoria, 
seran formalitzades mitjançant el conveni educatiu adequat i tutelades per un professor o 
professora d'EADA que li supervisa o dirigeix, a més d'un directiu / a de l'empresa. 

La realització de les pràctiques en aquest format és la millor manera d'assegurar que els alumnes: 

o Desenvolupin i apliquin una comprensió completa de les qüestions estratègiques a 
què s'enfronten les empreses. 

o Adquireixin una visió pràctica i completa sobre els aspectes més importants de les 
relacions individuals i col·lectives, des del punt de vista jurídic-laboral. 

o Desenvolupin, en un context real, la capacitat de transmetre d'una manera clara i 
sense ambigüitats els resultats procedents de l'anàlisi especialitzat, així com els 
fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten; 

o Desenvolupin l'autonomia suficient parar participar en projectes empresarials, en 
contextos multiculturals i interdisciplinaris i, si cal, amb un alt component de 
transferència de coneixement. 

A través del desenvolupament d'un projecte real de consultoria, un pla de negoci, o un projecte 
de “corporate venturing”, els participants obtenen major accés als diferents responsables de les 
àrees funcionals de l'empresa, així com a tota la informació rellevant sobre la situació i pla de 
negoci actual. Així mateix, s'impliquen de manera directa en la preparació, definició i redacció 
d'un pla estratègic i de gestió de l'empresa a el més alt nivell, i que formarà també la base 
empírica de el projecte de TFM. Amb aquest format, tot i que la presència física del participant 
en els despatxos de l'empresa sigui reduïda, les pràctiques responen de forma molt adequada a 
les competències i objectius d'aprenentatge establerts en la memòria de verificació, i a el perfil 
de professionals de la gestió que es està desenvolupant. S'adjunta, a tall d’evidència, una mostra 
dels projectes finals del MUGE i els seus respectius tutors (veure “TFMs i tutors 2019-2020”). 

Certament, l'oportunitat que representa aquesta format de l'activitat de pràctiques, en termes de 
desenvolupament de la capacitat dels estudiants de posar en ús les habilitats i conceptes 
adquirits, supera els desavantatges i garanteix, àmpliament, el desenvolupament de les 
competències proposades per la assignatura, a més d'oferir als estudiants una experiència més 
enriquidora i de major nivell professional de la qual podria aconseguir-se amb un període de 
pràctiques que no té aquesta aproximació. 

Aquesta activitat de pràctiques s'avalua atenent a dos elements: l'informe de el responsable de 
l'empresa o institució externa i, d'altra banda, l'avaluació de el tutor acadèmic de el projecte de 
TFM (veure Rúbrica Tutor TFM), que valora de forma individualitzada la tasca exercida per cada 
un dels participants en el desenvolupament de el projecte empresarial. En ambdós casos es 
valora l'aplicació dels coneixements a la pràctica, la capacitat d'organització i planificació, la 
qualitat, l'habilitat de gestió, així com l'actitud del participant com a component d'un grup de 
treball. Aquesta avaluació es va introduir al curs 2015/16 per millorar el procés d'avaluació 
individual, especialment en aquells projectes que són duts a terme de forma col·lectiva per un 
grup d'alumnes. Si bé és un bon principi, s'ha fet evident que el procés necessita millores per 
recollir la contribució dels diferents components de l'equip i la seva aportació. Aquesta valoració 
s'ha recollit en el Pla de Millores de la titulació que s'inclou en aquest informe. Tot i això, aquest 
procés no hauria de repercutir de forma negativa en els avantatges de treballar un projecte pràctic 
com part d'un grup, factor que clarament repercuteix en la consecució de competències que són 
importants en termes de la capacitat dels alumnes de treballar en entorns multiculturals. 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/TFMsTutors2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A5z6gA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RubricaTutorTFM.pdf?csf=1&web=1&e=nZytED
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.  

Les taxes de graduació i abandonament i la taxa de rendiment (veure evidència Taxes) mostren 
diferents indicadors acadèmics, l’anàlisi dels quals ja es va dur a terme en els ISQ dels cursos 
anteriors. Tots els indicadors són positius, resultat que es deriva tant de la selectivitat en l'accés 
al programa com de l'alt grau d'atenció que es presta al rendiment dels participants (veure la 
Secció 3.5.1) 

 
Cohort 

 
Accessos 

 
Abandonament 

 
Graduació 

 
Graduació (t+1) 

2012/13 181 1 180 99,45% 180 99,45% 
2013/14 229 1 228 99,56% 228 99,56% 
2014/15 216 3 207 95.80% 213 98,61% 
2015/16 199 1 198 99,50% 198 99,50% 
2016/17 182 1 177 97.30% 181 99,45% 
2017/18 246 0 246 100,00% 246 100,00% 
2018/19 211 0 211 100,00% 211 100,00% 

 
TAXA DE GRADUACIÓ I ABANDONAMENT 

Taxa de 
rendiment 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
 

99,9% 100,0% 99,4% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 
 

TAXA DE RENDIMENT 
Així mateix, a les següents taules podem veure el resum de les avaluacions de totes les 
assignatures del màster: 

Titulat
s 

segons 
nota 

mitjana 

 
 

2012/13 

 
 

2013/14 

 
 

2014/15 

 
 

2015/16 

 
 

2016/17 

 
 

2017/18 

 
 

2018/19 

<7   22   25   14   8   2   2   2 
7 - <8   11

4 
  13

4 
  11

9 
  11

6 
  98   11

1 
  97 

8 - <9   44   68   74   78   80   13
1 

  11
2 

‘9-10       1       2   1   2     
    18

0 
  22

8 
  20

7 
  20

4 
  18

1 
  24

6 
  21

1 
 

RESULTAT DE LES AVALUACIONS DE TOTES LES ASSIGNATURES 

L’any 2016-17 EADA va posar en marxa un sistema de gestió de notes en línia que permet fer 
un seguiment acurat de l’evolució de la cohort i detectar, de forma ràpida, desviacions en les 
notes de les diferents assignatures. A través d’aquesta eina (que ja s’ha mencionat en la secció 
3.4.3) pot fer-se un seguiment de les notes dels alumnes per garantir que la distribució de notes 
segueix una corba normal i que existeix una correlació positiva entre els diferents mètodes 
d’avaluació (principalment exàmens i participació a classe), així com que i no es discrimina els 
alumnes en termes de sexe o nacionalitat. 
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Aquest seguiment es du a terme de forma regular, tant de forma individualitzada amb els 
professors, com per àrees de coneixement, i en cas de detectar alguna anomalia, es podria 
redreçar ràpidament. 
 
De manera més general, cal remarcar l’evolució positiva del la satisfacció global dels estudiants 
amb el programa formatiu (veure “Satisfacció estudiants 2019-2020”). És remarcable que malgrat 
tot el trasbalsament de la pandèmia i el canvi a un model de formació online, els valors obtinguts 
en el curs 2019-2020 son equiparables als de 2018/19 i 2017/18, demostrant el nivell d’atenció 
que es va donar per part del professorat i de la institució als participants durant aquests mesos 
difícils.  
 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=aDfFDF
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Des de la coordinació de la titulació, i tenint en compte les dades que facilita el servei 
EADACareers (veure secció 3.5.1), es pot afirmar que la inserció laboral dels nostres alumnes 
és manté al voltant del 98% en els tres primers mesos.  

A tall d’evidència, podem citar les dades recollides pel prestigiós diari Financial Times, per als 
graduats en les especialitats de Gestió Internacional i Finances (FT no recull dades de graduats 
en Màrqueting). Aquestes dades son recollides de forma directa pel propi diari, i i auditades de 
forma externa periòdicament.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       MUGE, Especialitat Gestión Internacional          MUGE, Especialitat 
“Finanzas” 
 
Aquest diari, en el rànquing de programes de gestió internacional (Master in Márketing) va situar 
el MUGE com a número 1 a Espanya en termes de la valoració dels alumnes (cohort 2016/17) 
en termes de les categories “Objectius Assolits” (aims achieved: 87%), “Servei de Carreres 
Professionals” i “Alumnes Empleats als Tres Mesos”.   

El 80% dels alumnes va rebre ofertes dins dels primers 3 mesos després de la graduació. 
Aquestes dades es situen al voltant de les reflectides en l'estudi d'inserció laboral de màsters que 
AQU va realitzar en 2017, que indiquen que el 95% de les persones amb un màster en 
administració i direcció d’empreses treballen en els dos anys successius a acabar els estudis. 

Els principals canals pels quals els nostres alumnes troben la seva primera col·locació són el 
Portal d’Ocupació d’EADA, les presentacions corporatives que es duen a terme a les escoles, i 
altres llocs web especialitzats. 

A les enquestes de satisfacció de programa, apartat EADACareers, la majoria dels nostres 
alumnes identifiquen el Servei de Carreres Professionals, com el recurs principal en la seva 
estratègia de cerca de feina i se'ls guia a través d'una reunió personalitzada per concretar i definir 
els seus plans de carrera (veure “Satisfacció EADACareers 2019-2020”). 

Les principals àrees d'interès on els nostres estudiants estan treballant són: 

• màrqueting i vendes, 
• consultoria, 
• finances i comptabilitat, 
• subministrament. 

Actualment hi ha graduats del màster treballant en les principals grans empreses i multinacionals 
dels diferents sectors als quals s’adrecen els itineraris: Nestlé, H&M, Deloitte, Credit Suisse, 
Google, Microsoft, HP, L'Oréal, E&Y, UBS, etc. 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/SatisfaccioEADACareers2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=1pwrJP
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APARTAT 4. VALORACIÓ FINAL I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA 
 
A. Anàlisi i reflexió sobre el funcionament del centre i el desenvolupament de les 

titulacions impartides  
 

Com a valoració final sobre l’acompliment dels objectius proposats per al Màster Universitari en 
Gestió Empresarial, es faran comentaris, observacions i propostes de millora de forma 
individualitzada per a cadascun dels sub-estàndards en què es desglossen els sis estàndards 
principals. Al final d’aquest apartat de valoració s’adjunten les taules amb el Pla de Millora on 
s’exposen amb detall les propostes concretes del centre i del Màster.  

Estàndards 1.1 i 1.2. 

El Màster Universitari en Gestió Empresarial (MUGE), que s'imparteix a EADA Busness School, 
va obtenir l’acreditació el març de 2017, amb una qualificació d’Acreditat.   

Des d'aleshores el disseny de la titulació ha estat actualitzat conforme a l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, i conforme al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ) d’EADA i de la UVic-UCC, introduint les competències transversals en la memòria de 
verificació, i recollint totes les modificacions derivades de les reflexions dutes a terme en els 
processos de seguiment i dels informes d’avaluació, els requeriments i les recomanacions 
incloses en els informes d’acreditació emesos per AQU Catalunya.  

A hores d’ara es pot concloure que el perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i que el perfil respon adequadament al nivell formatiu requerit en el 
MECES i que el pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació.  

Així mateix, els plans d’estudis i les estructures del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de cadascuna de les titulacions, d’acord amb la programació i 
el disseny exposats en la memòria de verificació.  

Arrel dels suggeriments rebuts dels alumnes, així com de l’experiència de la formació online arrel 
de confinament, s’ha detectat la necessitat d’adaptar la ponderació dels criteris d’avaluació de 
les assignatures a la Memòria de Verificació, reduint el pes de la participació a un mínim del 10% 
(enlloc de l’actual 30% a la majoria d’assignatures), amb el corresponent increment en la 
ponderació d’altres activitats. 

Així mateix, i en vista dels canvis en l’entorn global de negocis, es preveu en un futur proper 
sol·licitar la inclusió d’una nova especialitat “Sustainable Business Innovation” orientada al 
desenvolupament d’empreses sostenibles i de caire social. Aquest objectiu ja estava inclòs al 
PMQ de 2019, i ha quedat posposat per l’emergència sanitària. En tot cas, i donades les actuals 
circumstàncies d’incertesa econòmica, no s’ha decidit si aquesta sol·licitud es farà pel curs 2021-
22 o 22-23. 

Estàndard 1.3. 

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.  

EADA és una institució acadèmica global que promou la internacionalització de les seves 
activitats a tots els nivells, oferint programes i desenvolupant recerca amb un professorat i un 
alumnat molt internacionalitzat. La diversitat de l’alumnat i el seu perfil són un fet diferencial i fan 
del programa una experiència educativa única  

De cara al curs 2021-22 es preveu sol·licitar que tots els estudiants hagin d’acreditar el nivell 
equivalent al B2 d’anglès o haver superat una prova d’anglès equivalent. Això permetrà deixar 
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d’oferir les especialitats en llengua castellana, alliberant hores d’impartició per poder dur a terme 
la nova especialitat suggerida a la secció anterior. 

Així mateix, i a resultes de les necessitats imposades per la situació de pandèmia, s’ha observat 
un interès per part dels alumnes en opcions “online” i es valorarà amb els grups d’interès la 
conveniència d’oferir un programa “híbrid” – amb un primer trimestre online – per al futur. 

Estàndard 1.4. 

Els mecanismes de coordinació docent del MUGE funcionen satisfactòriament. Tal i com es 
sol·licitava en l’Informe d’Avaluació, s’han dut a terme accions per formalitzar els processos de 
coordinació, a través de reunions amb els representants dels alumnes i fent servir els ISQ i PMQ 
com a elements d’informació i coordinació per al Comitè Acadèmic.  

Així els principals agents involucrats en la coordinació docent del màster són la Direcció 
Acadèmica d’EADA, les direccions dels Departaments acadèmics, i els coordinadors de les 
diferents especialitats del programa. El pes més important recau sobre les coordinacions de les 
especialitats del màster que amb la seva visió global vetllen pel bon funcionament de la titulació: 
Coordinen el Pla d’Acció Tutorial, vetllen per la satisfacció dels participants de les diferents 
assignatures i, en particular, dels treballs finals de màster i col·laboren amb la Direcció de 
Màrqueting Estratègic i Comunicació per les accions de promoció. Els coordinadors estan en 
contacte amb els responsables de les assignatures i amb el representant dels estudiants (el 
delegat/da) per recollir i actuar davant possibles incidències. 

En tot cas, s’ha detectat la necessitat de millorar el coneixement i operació del marc VSMA entre 
el professorat del programa, així com formalitzar els resultats de les reunions de coordinació.  

Estàndard 1.5. 

Les normatives del Centre i de la Universitat que afecten el màster són públiques i es revisen i 
actualitzen d’acord a les necessitats que els diferents agents implicats han identificat i segons la 
legislació universitària vigent i la normativa pròpia de la UVic-UCC.  

L’actual procés de revisió i adaptació del SGIQ d’EADA a la versió 5.0 del SGIQ de la UVic-UCC 
permetran que aquesta normativa sigui més clara, més transparent i més coherent amb els 
principis metodològics i formatius d’EADA i de la UVic-UCC. Per tant, podem afirmar que 
l'aplicació de les diferents normatives incideix positivament en els resultats de la titulació. 

Estàndard 2.1. 

D’acord amb el procés d'informació pública i rendició de comptes del SGIQ, EADA publica 
informació completa, actualitzada i agregada de les característiques de les titulacions i en 
garanteix un fàcil accés als grups d’interès a través de diversos canals establerts que recollim al 
final d’aquest subapartat. 

En tot cas, aquesta àrea continua essent millorable, i 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. 

Estàndard 2.2. 

EADA disposa de procediments que garanteixen la publicació periòdica d'informació 
actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i 
titulacions. La pàgina web de la titulació compta amb un apartat específic a través del qual és 
possible consultar entre d'altres els indicadors docents, els resultats de les enquestes de 
satisfacció i d’inserció laboral, els informes d’avaluació externs i interns i els plans de millora. 

Estàndard 2.3. 

EADA publica tots els procediments del SGIQ des de l’apartat específic de qualitat de la titulació.  

Estàndard 3.1. 
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El SGIQ de la UVic-UCC incorpora tots els procediments necessaris per al desenvolupament del 
disseny de noves titulacions i per al seguiment, millora i acreditació de titulacions oficials dins del 
marc VSMA.  

EADA i la Universitat destaquen dues necessitats importants. En primer lloc, la necessitat de 
finalitzar l’adaptació del SGIQ d’EADA a la versió 5.0 del SGIQ de la UVic-UCC. En segon, la 
necessitat de continuar duent a terme i 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. 

Estàndard 3.2. 

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.  

Estàndard 3.3. 

El SGIQ incorpora la descripció dels procediments necessaris per al seguiment del sistema i la 
gestió de la seva millora. La UVic-UCC elabora periòdicament un informe de seguiment del 
sistema, on es reflexiona sobre l'estat de les revisions prèvies, els canvis motivats per l'entorn i 
sobre com afrontar les properes accions de millora contínua. Alhora, l'informe avalua el 
desenvolupament de la implantació del sistema i l'eficiència de l'SGIQ.  

A hores d’ara aquesta revisió es du a terme a nivell de la Universitat. A mig termini, dins del 
procés de revisió del SGIQ que s’està duent a terme, està previst que aquesta revisió es pugui 
fer a nivell del centre (EADA), essent així utilitzat com una eina per al seguiment de l'SGIQ.  

Estàndard 4.1. 

El professorat és la clau d’èxit dels programes que EADA ofereix. 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.  EADA 
disposa d’un model d’aprenentatge contrastat basat en el desenvolupament d’habilitats i 
competències professionals i directives, i la recerca que desenvolupa el professorat en temes 
clau per a la gestió de les empreses correspon al nivell esperable en una institució d’aquest 
calibre. 

L'encàrrec docent del MUGE atén a criteris de qualitat i d'idoneïtat del professorat tenint en 
compte l'experiència professional, docent i investigadora. La docència assignada al professorat 
s’adequa al seu perfil de formació i de recerca. L’àrea de coneixement del professorat en tots els 
casos correspon amb les matèries que imparteixen. La temàtica de les assignatures que 
imparteixen està estretament relacionada amb les línies de recerca del professorat. 

Globalment, les dades de professorat del màster reflecteixen un bon nivell d'expertesa, 
qualificació i experiència docent. Pel que fa a l’activitat investigadora, 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.   

Es detecta, en tot cas, la necessitat de millorar el nombre de professorat acreditat. Des de la 
Direcció Acadèmica i l’Àrea de Qualitat es continuarà donant suport i assessorament a tot el 
professorat internacional per tal que iniciïn el procés d’acreditació.  
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Estàndard 4.2. 

Els resultats de satisfacció dels estudiants en la docència rebuda avalen l'afirmació que el 
professorat del màster és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants. El professorat associat del màster està molt ben 
considerat pels estudiants que hi valoren la seva experiència professional en l'àmbit de 
l’empresa. 

Els resultats de satisfacció amb la docència rebuda es consideren molt satisfactoris, tot i que cal 
seguir treballant per mantenir i augmentar contínuament la qualitat de la docència  

Estàndard 4.3. 

En relació al suport que s’ofereix al professorat en la millora del procés formatiu i d’aprenentatge, 
el procés actual permet detectar i adreçar necessitats específiques, així com valorar l’impacte 
d’aquestes en la satisfacció dels alumnes i en els resultats acadèmics de les assignatures. 

Tot i així, es detecta que 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. 

Estàndard 5.1. 

El seguiment tutorial dels estudiants del màster és una de les prioritats de la coordinació de les 
especialitats del màster. El pla d’ orientació acadèmica i acció tutorial dona resposta a les 
necessitats dels estudiants del màster tal com indica, per exemple, l’alta taxa d’eficiència.  

Els coordinadors de les especialitats fan un seguiment individualitzat dels alumnes i coordinen 
l’activitat dels departaments acadèmics amb els serveis que integren la cadena de valor 
(Admissions, Programa, Carreres Professionals, Alumni...) posant una especial atenció a la 
ocupabilitat i orientació professional que facilitin la incorporació de l’alumnat al mercat laboral 
internacional. Així garantim que les accions d'orientació professional permeten posar en contacte 
els interessos dels estudiants i les empreses del sector, de manera que es vegin reflectides en 
uns molt alts nivells d'inserció laboral. 

Estàndard 5.2. 

La completa renovació de l’edifici d’EADA al Carrer Aragó, un edifici que finalment està a l’alçada 
de les necessitats d’un màster que competeix amb els millors d’Europa en el seu àmbit, ens ha 
permès gaudir d’un edifici amb l’equipament i les infraestructures necessàries.   

Més enllà de les aules per a la docència presencial, un element essencial són les infraestructures 
digitals que ha desenvolupat EADA, i que van ser crítiques per poder continuar donant servei als 
alumnes durant el confinament. 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. Quant, al fons documental, tot i que és suficient i 
correcte, es treballa per ampliar l’accés a noves revistes científiques de les diferents àrees 
d’especialització. En tot cas, cal remarcar l’increment de l’ús de bases de dades i eines de gestió 
professional en les aules, facilitades a través del KIC i del VirtualCampus 

Arrel de la pandèmia, s’ha detectat la necessitat de millorar l’equipament informàtic de les aules 
per que permetin fer “streaming” en cas de confinament d’alumnes individuals, de la classe o de 
la institució. 

Estàndard 6.1. 

Els resultats d'aprenentatge de les diferents matèries del màster estan dissenyats per assolir una 
formació professionalitzadora avançada en la gestió empresarial.  

El professorat del MUGE utilitza diferents metodologies (metodologia del cas, simulacions...) que 
permeten desenvolupar les competències dels diferents perfils d’alumnes presents a l’aula. Es fa 
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especial èmfasis en la capacitat dels alumnes de traduir els marcs teòrics i conceptes explicats 
pel professorat a la realitat empresarial de diferents indústries. Aquestes activitats de formació 
són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, i s’ajusten a les directrius que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació de Màster.  

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. 

Estàndard 6.2.  

El sistema d’avaluació consta de diferents instruments d’avaluació que permeten una certificació 
fiable per valorar els resultats d’aprenentatge pretesos, mitjançant un conjunt d’activitats de 
formació adients per al nivell. Les característiques detallades de les activitats de formació i dels 
instruments d’avaluació dels resultats d’aprenentatge s’exposa a bastament en el gruix del cos 
del desenvolupament de l’estàndard que ara es resumeix.  

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

Estàndard 6.3.  

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

Estàndard 6.4.  

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

A grans trets, però, 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 90% d’egressats en llocs de treball en un període de 3 mesos. 

 

Pla de Millora 

Com a conseqüència de la reflexió duta a terme en aquest procés d’acreditació, s’actualitza el 
pla de millora del títol

. 
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B. Pla de millora  
 
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 La titulació publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu 
 
 Objectiu: 
Adequar l’oferta 
formativa en 
anglès/castellà a la 
demanda lingüística 
observada.    

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
Modificar 
l’oferta a la 
MV 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-75-
100% 

Adaptar l’oferta formativa 
a la manca d’una 
demanda continuada i 
suficient per a les 
especialitats en llengua 
castellana. Deixar d’oferir 
aquestes especialitats i 
oferir només algunes 
assignatures troncals. 
Cal modificar la Memòria 
de Verificació. 

Desembre 
2019. Rev, 
Octubre 20 

S MUGE DA DP, DC 
 

 X  No 75% 

 
Objectiu: 
Estudiar la introducció 
d’una nova especialitat 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
Modificar 
l’oferta a la 
MV 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 
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de “Sustainability and 
Business Innovation”  

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-75-
100% 

Estudiar la conveniència i 
cronograma d’inclusió 
d’una nova especialitat 
en Sustainable Business 
Innovation. La reducció 
de crèdits oferts en 
castellà i la millora del 
perfil del professorat fan 
possible aqueta nova 
oferta. 

Desembre 
2019. 
Rev, 
Octubre 20 

S MUGE DA DP, DC 
 

 X X No 25% 
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Objectiu: 
Adequar la ponderació 
de l’evaluació de la 
participació a classe.    

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
Modificar la 
MV 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-75-
100% 

Adaptar la ponderació 
dels criteris d’avaluació 
de les diferents 
assignatures a la 
Memòria de Verificació, 
reduint el pes de la 
participació a un mínim 
del 10% (enlloc de 
l’actual 30% a la majoria 
d’assignatures), amb el 
corresponent increment 
en la ponderació d’altres 
activitats. 
 

Octubre 
2020 

S MUGE DA DP, DC 
 

 X  No 0% 

 
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 
 
Objectiu: 
Adequar l’oferta de 
places al volum i perfil 
de la demanda 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 
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Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-75-
100% 

Donada la davallada en la 
demanda a resultes de la 
pandèmia. Aquesta acció 
es posposa “sine die”. 

Desembre 
2019 
Rev. 
octubre 
20 

S MUGE DA DP     No 0% 

 
Objectiu: 
Adequar els 
requeriments d’idioma a 
l’oferta formativa.  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
Modificar la 
MV 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-75-
100% 

Un cop modificada 
l’oferta formativa, caldrà 
clarificar els criteris 
d’accés, per incloure que 
tots els estudiants hagin 
d’acreditar el nivell 
equivalent al B2 d’anglès 
o haver superat una 
prova d’anglès 
equivalent. 
 

Octubre 
2020 

S MUGE DA DP, DC 
 

 X  No 75% 
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1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docents adequats. 
 
Objectiu: 
Millorar la coordinació 
de les activitats 
internes derivades del 
SGIQ 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

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 

Febrer 
2015 

IST 2013-
2014 

MUGE DA DD x x x x No 75% 

Sistematitzar els 
procediments que tenen 
com a objectiu la 
coordinació de la 
titulació, guardant actes 
o qualsevol altre tipus 
d'evidències del seu 
desenvolupament. 
Adaptar el SGIQ d’EADA 
a la revisió 5.0 del SGIQ 
de la UVic-UCC 

Juny 2017 
rev. 
Octubre 
20 
 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

x x x  Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

75% 

Redefinir i nomenar la 
posició de la Direcció 

Desembre 
2019 

S MUGE DA CA   X X N 25% 
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Adjunta Innovació 
Pedagògica 

 
Objectiu: 
Coordinar la 
implementació dels 
processos VSMA amb 
la UVic-UCC 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Establir procediments per 
augmentar la coordinació 
entre la UVic-UCC i 
EADA, perquè l'Escola 
adapti els seus propis 
procediments als més 
formals de la Universitat. 
Adaptar el SGIQ d’EADA 
a la revisió 5.0 del SGIQ 
de la UVic-UCC 

Juny 
2017 
rev 
octubre 
20 
 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

x x x  Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

25% 
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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. 
 
Objectiu: 
Millorar la informació 
pública de la titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

 Modificar i adaptar les 
guies docents (Guies 
Metodològiques) per 
incloure-hi:   

 Denominació del màster 
 Inclusió de les 

competències 
 Distribució de les hores 

de les activitats 
 Crèdits de les matèries 
 Caràcter de les 

assignatures 

Juny 
2017 
 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

x x   Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

100% 
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Objectiu: 
Millorar la informació 
pública de la titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de 
l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

 Millorar de la web pública 
d’EADA per aconseguir la 
màxima transparència i 
accessibilitat a la 
informació 

Octubre 
2020 
 

S MUGE DA DP 
DMEC 
UQ 
DTI 

  X X NO 0% 

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

Objectiu: 
Modificar la 
informació 
pública 
relacionada amb 
els resultats del 
seguiment i del 
desenvolupame
nt de la titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de 
l’objectiu: 
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
incloso
s 

Persona/ 
Departament/Unit
at  
que executa 

Altres 
Departament
s/ Unitats 
implicades 

Curs  
2018
-
2019 

Curs  
2019
-
2020 

Curs 
2020
-
2021 

Curs 
2021
-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Millorar la 
visibilitat i fer 
més 

Desembre 
2019 
 

Informe 
Acreditaci

MUGE DA UQ 
DTI 

 X X X Requerime
nt informe 

100% 
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Objectiu: 
Modificar la 
informació 
pública 
relacionada amb 
els resultats del 
seguiment i del 
desenvolupame
nt de la titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de 
l’objectiu: 
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

entenedors a 
la web d’EADA 
els resultats 
de satisfacció 
dels agents 
implicats en el 
màster, així 
com els 
indicadors que 
són necessaris 
per a l'anàlisi 
de la titulació 
(Winddat), 

ó AQU 
2017 

acreditació 
2017 
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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. 
 
Objectiu: 
Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats 
amb el marc VSMA 

Responsable/s de 
l’objectiu:  DA, 
Vicerector d’Ordenació 
Acadèmica, Director de 
l’Àrea de Qualitat 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: 
PE02_UCC_Disseny i 
oficialització noves 
titulacions. 
PE07_UCC_Deguiment, 
avaluació i millora de 
titulacions oficials  
PE08_UCC_Acreditació 
de titulacions oficial 

Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Assegurar una millor 
implementació del SGIQ 
de la UVic-UCC en els 
processos de disseny i 
seguiment de les 
titulacions. 

Juny 2017 
 

Informe 
AQU 
Acreditació 
2017 

MUGE DA, VOA, AdQ  x x x  Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

75% 

Dur a terme accions de 
formació i divulgació 
dels procediments 
VSMA entre els grups 
d’interès 

Febrer 
2019 
Rev. Oct 
2020 

S  MUGE OTVOA, AdQ, UQ      x x No 25% 

Millorar la 
metaavaluació dels 
procediments VSMA 

Desembre 
2019 
Rev. Oct 
2020 

S MUGE OTVOA    x x No 25% 
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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. 

Objectiu: 
Millorar la recollida 
d’informació dels 
grups d’interès  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA, Director de l’Àrea 
de Qualitat  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Fer una revisió dels 
models d’enquestes 
d’acord amb els patrons 
UVic-UCC 

Febrer 
2019 

S MUGE DA, UQ   x   Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

 100% 

Proporcionar a EADA el 
catàleg d’enquestes 
UVic-UCC 

Febrer 
2019 

S MUGE Director de l’Àrea de 
Qualitat 

  x   Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

100% 

Emprendre accions 
correctores encaminades 
a la recollida sistemàtica 
de la satisfacció dels 
grups d'interès, sobretot 
PDI i PAS. Cal la millor 
integració d’aquestes 
accions en els fluxos de 
treball i sistemes de 
gestió del professorat i 
PAS. 

Juny 
2017 
Rev Oct 
2020 

Informe 
Acreditació  
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
BITS 

    Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

75% 
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Objectiu: 
Incrementar la participació 
en els canals de recollida 
d’informació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
 DA 
  

Indicadors que s’utilitzaran 
per valorar l’assoliment de 
l’objectiu:  

Metes: 
 

Resultats: Processos 
SGIQ: 
 

Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Sistematitzar la recollida 
de la informació de la 
bústia de queixes i 
suggeriments per al seu 
posterior anàlisi i millora 

Desembre 
2019 

S  MUGE UQ BITS   x x No 25% 

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua. 
  
Objectiu: 
Millorar la coordinació de 
les activitats internes 
derivades del SGIQ  

Responsable/s de 
l’objectiu: 
DA  

Indicadors que s’utilitzaran 
per valorar l’assoliment de 
l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Definir el mapa de 
processos i els 
procediments adaptats al 
centre, perquè ajudin a 
organitzar i millorar la 
titulació. Adaptar-los al 
SGIQ 5.0 de la UVIc-UCC. 

Juny 
2017 
Octubre 
2020 

Informe 
Acreditació  
AQU 2017 

MUGE 

DA 
DP 
UQ 
DTI 

 x x x Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

 50% 
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Objectiu: 
Millorar la gestió 
de l’SGIQ a través 
d’eines 
específiques.  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA,  Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica, Director de 
l’Àrea de Qualitat 

Indicadors que 
s’utilitzaran per valorar 
l’assoliment de 
l’objectiu:  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: 
PE04_UCC_Seguiment, 
avaluació i millora 
estratègica 

Coherència plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
  
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Implementar el 
Comitè de 
Qualitat 
del Centre  

Febrer 
2019 

S MUGE 

DA 
DP 
UQ 
DTI 

   x x No 50% 

Dissenyar un 
Programa 
informàtic de 
Gestió de la 
Qualitat. 

Febrer 
2019 

S MUGE OTVOA AdQ i ATIC  x    x  No 50% 

Implementar el 
registre 
d’evidències del 
programa 
informàtic GIQ 

Febrer 
2019 

S MUGE AdQ OTVOA i ATIC  x    x  No 0% 

Formalitzar el 
registre 
d'activitats 
realitzades, com 
és el cas de les 
reunions de 
coordinació que, 
encara que es 

Juny 2017 Informe 
Acreditació  
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

 x   Requeriment 
informe 
acreditació 
2017 

100% 
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Objectiu: 
Millorar la gestió 
de l’SGIQ a través 
d’eines 
específiques.  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA,  Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica, Director de 
l’Àrea de Qualitat 

Indicadors que 
s’utilitzaran per valorar 
l’assoliment de 
l’objectiu:  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: 
PE04_UCC_Seguiment, 
avaluació i millora 
estratègica 

Coherència plans 
estratègics 
institució: 

realitzen, no 
passen de l'àmbit 
informal. 
Fer les 
adaptacions 
necessàries 
perquè els 
processos i 
procediments 
estiguin definits 
de manera 
coherent amb les 
fitxes i diagrames 
del SGIQ 

Desembre 
2019 

S MUGE AdQ    x x No 0% 

 
Objectiu: 
Actualitzar l’SGIQ amb 
els processos que es 
duen a terme en el 
Centre.  

Responsable/s de 
l’objectiu:   

Indicadors que s’utilitzaran 
per valorar l’assoliment de 
l’objectiu:  

Metes: 
 

Resultats 
(indicadors i 
valoració 
qualitativa):  

Processos 
SGIQ: 
PE04_UCC_Se
guiment, 
avaluació i 
millora 
estratègica 

Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 

Origen 
proposta  

Títols 
incloso
s 

Persona/ 
Departament/U
nitat  
que executa 

Altres 
Departaments
/ Unitats 
implicades 

Curs  
2018
-
2019 

Curs  
2019
-
2020 

Curs 
2020
-
2021 

Curs 
2021
-
2022 

Respos
ta 
observa

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 
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Objectiu: 
Actualitzar l’SGIQ amb 
els processos que es 
duen a terme en el 
Centre.  

Responsable/s de 
l’objectiu:   

Indicadors que s’utilitzaran 
per valorar l’assoliment de 
l’objectiu:  

Metes: 
 

Resultats 
(indicadors i 
valoració 
qualitativa):  

Processos 
SGIQ: 
PE04_UCC_Se
guiment, 
avaluació i 
millora 
estratègica 

Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

revision
s 

ció 
AQU 

Ajustar l’actual mapa de 
processos a la perspectiva 
dels centres. 

Desembr
e 2019 

S Tots AdQ    x x No 0% 

 
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 qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional. 
 
Objectiu: 
Millorar del perfil 
acadèmic del 
professorat de la 
titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Continuar amb la 
contractació de 
professorat doctor 
internacional que permeti 

Juny 
2017 
 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DA 
DD 

 x x  Recomanació 
informe visita 
acreditació 
2017 

75% 
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Objectiu: 
Millorar del perfil 
acadèmic del 
professorat de la 
titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

a l'Escola millorar el perfil 
del seu claustre.   
Acreditar al nou 
professorat a mesura que 
s’incorpori i/o assoleixi els 
requeriments necessaris. 

Juny 
2017 
 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DA 
DD 

 x x  Recomanació 
informe visita 
acreditació 
2017 

75% 

 
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
 
Objectiu: 
Millorar el perfil 
docent del 
professorat de la 
titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Millorar els processos de 
planificació, oferta, 
execució i avaluació de la 
formació continuada del 
professorat i de la 
innovació docent.  

Juny 
2017 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

 x    Recomanació 
informe visita 
acreditació 
2017 

75% 

Sistematitzar la 
codificació i disseminació 

Juny 
2017 

Informe 
Acreditació 
AQU 2017 

MUGE DA DP 
UQ 
DTI 

 x    Recomanació 
informe visita 

25% 
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Objectiu: 
Millorar el perfil 
docent del 
professorat de la 
titulació 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu: 
   

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

de bones pràctiques a 
l’aula i el seu entorn. 

acreditació 
2017 

Millorar la coordinació 
amb la formació que 
ofereix la UVic-UCC pel 
seu professorat 

Octubre 
2020 

S MUGE DA    x X  0% 

 
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. 
 
Objectiu: 
Desenvolupar el 
POC  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Preparar un nou Pla 
Operatiu de Centre que 
reculli la informació sobre 
les diferents accions 
d’acollida que es 
desenvolupen, els 
programes de mentoratge, 

2016 Autoinforme 
Acreditació 
2016 

MUGE DP DA 
DC CP 

x x   No 100% 
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Objectiu: 
Desenvolupar el 
POC  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

sistemes de tutorització 
individual o grupal, etc. 

 
5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Objectiu: 
Actualitzar la 
plataforma Moodle i 
millora de la interfície 
del Campus Virtual 
d’EADA  

Responsable/s de 
l’objectiu:  
 DA 

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Actualitzar i millorar la 
plataforma Moodle 

Desembre 
2019 

S MUGE DA DLU, KIC   x x No 100% 

Millorar l’equipament 
informàtic de les aules per 
que permetin fer 
“streaming” en cas de 
confinament d’alumnes 
individuals, de la classe o 
de la institució. 

Octubre 
2020 

S MUGE BITS DA, DP, DLU   X X No 50% 
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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. 

Objectiu: 
Recollir millor la 
contribució 
individual als 
treballs en grup. 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

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

2016 Autoinforme 
Acreditació 
2016 

MUGE DP DA 
DC CP 

x x   No 75% 
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6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
Objectiu: 
Garantir la 
rellevància 
professionalitzadora 
de la titulació. 

Responsable/s de 
l’objectiu:  
DA  

Indicadors que s’utilitzaran per 
valorar l’assoliment de l’objectiu:
  

Metes: 
 

Resultats: Processos SGIQ: Coherència 
plans 
estratègics 
institució: 

Accions 
 
 

Dates 
inclusió 
PMT*/ 
revisions 

Origen 
proposta  

Títols 
inclosos 

Persona/ 
Departament/Unitat  
que executa 

Altres 
Departaments/ 
Unitats 
implicades 

Curs  
2018-
2019 

Curs  
2019-
2020 

Curs 
2020-
2021 

Curs 
2021-
2022 

Resposta 
observació 
AQU 

Progrés, 
valoració 
0-25-50-
75-100% 

Desenvolupar 
mecanismes formals 
per la interacció i 
consulta amb 
empresaris, i incorporar 
aquestes opinions de 
forma més consistent 
en els processos de 
revisió de la titulació 

Juny 
2017 
 

Informe 
AQU 
Acreditació 
2017 

MUGE DP DA 
CP 

x x   Recomanació 
informe visita 
acreditació 
2017 

100% 

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

Febrer 
2018 
 

ISC 2016-
2017 

MUGE DA  x x   No 0% 

 
CE, Comitè Executiu 
DA, Direcció Acadèmica  
DP, Direcció de Programes 
DC, Direcció de Corporate Partnerships 
DD, Direcció Departaments Acadèmics 

CA, Comitè Acadèmic 
CP, Coordinador de Programa 
UQ, Unitat de Qualitat 
DTI, Departament Tecnologies Informació 
DC Direcció de Comunicació 
CO Careers Office 

DLU, Digital Learning Unit 
KIC, Knowledge and Information Centre 
VOA, Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC 
AdQ, Àrea de Qualitat de la UVic 
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APARTAT 5. EVIDÈNCIES 
 
La taula següent és la llista d’evidències que s’aporten per a cada estàndard: 
 

Apartat 1. Presentació del centre  
Evidència Localitzador 

Taula professorat MUGE 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/E
ADA_TaulaProfessorat-
MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació  

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu  

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.   

Evidència Localitzador 

codi RUCT 4313325 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.act
ion?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoE
studio=4313325&actual=estudios 

PE07_U Seguiment, avaluació i millora del 
centre 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQ
Wq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx 

1.3 El conjunt d’estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i 
el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.   

Titulació d'origen 2019-20 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/TitulacioOrigen2019-
20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://univer
sitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauvicca
t/Documentos%20compartidos/Acreditacio_E
ADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOri
gen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy 

Resultats Test admissio 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=
DdPH28 

ISQ del curs 2018-19 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i 

1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.    

Reunió Coordinació professorat 25-09-20219 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-
20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki 

Reunió Coordinació professorat 25-09-20219 
Annex I 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=cVDpeZ 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Apartat1/EADA_TaulaProfessorat-MUGE1920.pdf?csf=1&web=1&e=eQf4rI
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313325&actual=estudios
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQWq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQWq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVg0NP4stc1Cv9A_wiDt0ogBbHXc866AQWq0OiMy1iAs0g?e=kVBUyx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvyhttps://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/TitulacioOrigen2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=y6DHvy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ResultatsTestAdmissio.pdf?csf=1&web=1&e=DdPH28
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ISQ2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=b9Yu6i
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioCoordinacioProfessorat25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=k9Jcki
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació  

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu  

Reunio del Comite Academic 14-11-2019 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ReunioComiteAcademic14-11-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=Qe9ICb 

Annex I Reunio del Comite Academic 14-11-
2019 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd 

Reunio del Comite Academic 18-12-2019 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ReunioComiteAcademic18-12-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa 

Annex I Reunio del Comite Academic 18-12-
2019 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh 

Annex II Reunio del Comite Academic 18-12-
2019 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%
20Academic%2018-12-
2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp 

ReunioComiteAcademic25-09-20219 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A
0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-
20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe 

Reunio del Comite Academic 02-03-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ReunioComiteAcademic02-03-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy 

Reunio del Comite Academic 19-05-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ReunioComiteAcademic19-05-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0 

Annex I Reunio del Comite Academic 19-05-
2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp 

Participant Guide 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1
/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0
DI 

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

Normatives acadèmiques dels estudis de 
màster universitari https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic14-11-2019.pdf?csf=1&web=1&e=YZQ1Nd
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=WCnQCa
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReuniodelComiteAcademic18-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=SHc5Gh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/Annex%20II%20Reunio%20del%20Comite%20Academic%2018-12-2019.pdf?csf=1&web=1&e=0UymQp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A0ndard%201/ReunioComiteAcademic25-09-20219.pdf?csf=1&web=1&e=yHBqwe
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic02-03-2020.pdf?csf=1&web=1&e=Nl19Qy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=A77HQ0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/AnnexIReunioComiteAcademic19-05-2020.pdf?csf=1&web=1&e=WfLwyp
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard1/ParticipantGuide.pdf?csf=1&web=1&e=sWq0DI
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació  

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu  

Normativa d’Avaluació i Qualificacions 2019-
2020 dels estudis de màster universitari 

https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master-
universitari/19 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació  

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.   

Evidència Localitzador 

PS08_U Gestió de la informació i rendició de 
comptes 

https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/
adq/Documents%20compartits/Forms/AllItem
s.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments
%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2F
SGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%
5FPROCES%2FPS08%2Epdf&parent=%2Fte
ams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%
2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%
20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=t
rue&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJza
XRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi
90L2FkcS9FWHV6X3lLOU5UNURoeFRSa19
ralNUUUJYM3Jja3FtZi0tWUxoWkFsc1UzY1l3
P3J0aW1lPUVhUUp2MU5PMkVn 

  

Web de la UVic-UCC https://www.uvic.cat/ 

Web d’EADA https://www.eada.edu/ 

Estudis de màster universitari de la UVic-UCC https://www.uvic.cat/masters-universitaris 

Màster Universitari en Gestió Empresarial  https://www.uvic.cat/master-
universitari/gestio-empresarial 

Futurs estudiants https://www.uvic.cat/futurs-estudiants 

Estudiants https://www.uvic.cat/uhub 

International students https://www.uvic.cat/en/international/internatio
nal-campus 

Alumni https://www.uvic.cat/alumni 

PE04_PR01 Gestión de la información y 
rendición de cuentas 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2
/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCue
ntas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO 

Pla d’Orientació i Acció Tutorial d’EADA 
(POAT) 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2
/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-
POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw 

Campus Virtual d'EADA https://campus.eada.edu 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master-universitari/19
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master-universitari/19
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.uvic.cat/
https://www.eada.edu/
https://www.uvic.cat/masters-universitaris
https://www.uvic.cat/master-universitari/gestio-empresarial
https://www.uvic.cat/master-universitari/gestio-empresarial
https://www.uvic.cat/futurs-estudiants
https://www.uvic.cat/uhub
https://www.uvic.cat/en/international/international-campus
https://www.uvic.cat/en/international/international-campus
https://www.uvic.cat/alumni
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PlaOrientacioAccioTutorialEADA-POAT.pdf?csf=1&web=1&e=ngQzjw
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
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.   
2.2 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  

Evidència Localitzador 

PS08_U Gestió de la informació i rendició de 
comptes 

https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/
adq/Documents%20compartits/Forms/AllItem
s.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments
%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2F
SGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%
5FPROCES%2FPS08%2Epdf&parent=%2Fte
ams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%
2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%
20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=t
rue&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJza
XRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi
90L2FkcS9FWHV6X3lLOU5UNURoeFRSa19
ralNUUUJYM3Jja3FtZi0tWUxoWkFsc1UzY1l3
P3J0aW1lPUVhUUp2MU5PMkVn 

PE04_PR01 Gestión de la información y 
rendición de cuentas 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2
/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCue
ntas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO 

Satisfacció dels grups d'interès https://www.eada.edu/muge/calidad.html 

Indicadors Winddat Màster http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/
36633/estudi/14640/ 

EUC Dades http://estudis.aqu.cat/dades/Web/master 

Memòria Econòmica i dels corresponents 
Informes d’Auditoria. 

https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transpa
rencia 

Memòria d’Activitats de l’any 2018-19 
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/or
ganizacion/transparencia/eada-memoria-d-
activitats-2018-2019.pdf 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
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.   
2.3 La institució publica l’SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 
seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Evidència Localitzador 

Portal qualitat EADA https://www.eada.edu/muge/calidad.html 

Sistema de Gestió de la Qualitat de la UVic-
UCC https://www.uvic.cat/sgiq 

Abast del sistema https://www.uvic.cat/sites/default/files/definicio
_processos_i_procediments.pdf 

Glossari https://www.uvic.cat/sgiq/glossari 

Revisions del sistema https://www.uvic.cat/sgiq/revisions 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard2/PE04_PR01GestionInformacinRendicionCuentas.pdf?csf=1&web=1&e=gwDlFO
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36633/estudi/14640/
http://estudis.aqu.cat/dades/Web/master
https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transparencia
https://www.eada.edu/ca/organitzacio/transparencia
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-memoria-d-activitats-2018-2019.pdf
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-memoria-d-activitats-2018-2019.pdf
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-memoria-d-activitats-2018-2019.pdf
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://www.uvic.cat/sgiq
https://www.uvic.cat/sites/default/files/definicio_processos_i_procediments.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/definicio_processos_i_procediments.pdf
https://www.uvic.cat/sgiq/glossari
https://www.uvic.cat/sgiq/revisions
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
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.   
2.3 La institució publica l’SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 
seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Grups d'interés https://www.uvic.cat/sites/default/files/grupsint
eres.pdf 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndar 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat  

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

Evidència Localitzador 

Pla estrategic 2019-2022 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PlaEstrategic2019-
2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl 

PE02_U Mapa de titulacions 

https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/
adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems
.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments
%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2F
SGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFITXES%
5FPROCES%2FPE02%2Epdf&parent=%2Fte
ams%2Fadq%2FDocuments%20compartits%
2FUGQualitat%2FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%
20%28V4%29%2FFITXES%5FPROCES&p=t
rue&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJza
XRhdGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi
90L2FkcS9FYzFId3dnQUczcExwN29sUERoZ
EFOb0Ixc1JFNzdXN0VmM2RnODJTeUlfRklB
P3J0aW1lPVNLQmhFT3d5MkVn 

PE07-U-PR05 “Modificació de titulacions 
oficials de grau i de màster 

https://universitatdevic.sharepoint.com/teams/
adq/Documents%20compartits/Forms/AllItems
.aspx?id=%2Fteams%2Fadq%2FDocuments
%20compartits%2FUGQualitat%2FSGIQ%2F
SGIQ%5F2019%20%28V4%29%2FFItxes%2
0finals%20procediments%2FPE07%5FU%5F
Pr05%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fadq%2F
Documents%20compartits%2FUGQualitat%2
FSGIQ%2FSGIQ%5F2019%20%28V4%29%
2FFItxes%20finals%20procediments&p=true&
originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaXRh
dGRldmljLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi90L2
FkcS9FZHF1WHlxb3NIZE5uQm5mVmVZOH
VlY0JBREs1SGRoZDBOaXdTRFNfVXRveDh
BP3J0aW1lPWpIaUdDVGx3MkVn 

Forma’t – Pla de Formació Permanent del 
Professorat (PFPpUVIC2020) 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN
7 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.uvic.cat/sites/default/files/grupsinteres.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/grupsinteres.pdf
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PlaEstrategic2019-2022.pdf?csf=1&web=1&e=RxMNGl
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PFPpUVIC2020.pdf?csf=1&web=1&e=e7QiN7
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndar 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat  

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

Acta de la reunió del Grup de Treball sobre 
Gènere i Igualtat 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&w
eb=1&e=xxrxTX 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndar 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat 

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.   

Enquesta sobre l’experiència docent del 
professorat pel curs 2018-19 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018
-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat https://www.eada.edu/muge/calidad.html 

PE14_U Recollida d'informació per a l'anàlisi i 
millora 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/Ef5Qnw0S5S9Hmaa4tR7tW-
gBfD6kgQBB4V6-jxMVQVVmkw?e=FYHqMv 

PS08 Recoger información para el análisis y 
mejora 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf
?csf=1&web=1&e=46zrFA 

PE14_U_Pr02 Gestió d'estadístiques 
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/EZUUc_RTRRVGmzsmhakg4ioBFSQ7_sxt
41fAy7jtMuJjyA?e=1UjlNg 

PS08_PR02 Gestionar las estadísticas 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1
&web=1&e=fxJtbu 

PE14_U_Pr03 Gestió d'enquestes 
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/EVXhOoqd36VAsZxfepRPmBkBR3EY52P8
d43Mc6AaEpaqHQ?e=gkhE5Z 

PS08_PR03 Gestionar las encuestas 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&
web=1&e=l9off0 

PS08_PR01 Gestionar las solicitudes, 
incidencias, quejas y sugerencias 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3
/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidencias
QuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPi
uR5 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/ActaGrupTreballGenereIgualtat.pdf?csf=1&web=1&e=xxrxTX
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/EnquestaExperienciaDocentProfessorat2018-19%20.pdf?csf=1&web=1&e=bWOReF
https://www.eada.edu/muge/calidad.html
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/Ef5Qnw0S5S9Hmaa4tR7tW-gBfD6kgQBB4V6-jxMVQVVmkw?e=FYHqMv
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/Ef5Qnw0S5S9Hmaa4tR7tW-gBfD6kgQBB4V6-jxMVQVVmkw?e=FYHqMv
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/Ef5Qnw0S5S9Hmaa4tR7tW-gBfD6kgQBB4V6-jxMVQVVmkw?e=FYHqMv
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_RecogerInformacionAnalisisMejora.pdf?csf=1&web=1&e=46zrFA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EZUUc_RTRRVGmzsmhakg4ioBFSQ7_sxt41fAy7jtMuJjyA?e=1UjlNg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EZUUc_RTRRVGmzsmhakg4ioBFSQ7_sxt41fAy7jtMuJjyA?e=1UjlNg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EZUUc_RTRRVGmzsmhakg4ioBFSQ7_sxt41fAy7jtMuJjyA?e=1UjlNg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR02GestionarEstadisticas.pdf?csf=1&web=1&e=fxJtbu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVXhOoqd36VAsZxfepRPmBkBR3EY52P8d43Mc6AaEpaqHQ?e=gkhE5Z
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVXhOoqd36VAsZxfepRPmBkBR3EY52P8d43Mc6AaEpaqHQ?e=gkhE5Z
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EVXhOoqd36VAsZxfepRPmBkBR3EY52P8d43Mc6AaEpaqHQ?e=gkhE5Z
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR03GestionarEncuestas.pdf?csf=1&web=1&e=l9off0
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard3/PS08_PR01GestionarSolicitudesIncidenciasQuejasSugerencias.pdf?csf=1&web=1&e=sPiuR5
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndar 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat 

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.   

Codi Ètic de EADA 
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/or
ganizacion/transparencia/eada-codigo-
etico.pdf 

Queixes i suggeriments https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-
tramits 

Queixes al Síndic de la UVic-UCC https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-
tramits 

PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat de 
titulacions oficials de grau i de màster,  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/EUvCe5o0f2FBmH1HFVjpIbMB7HSnzFxdR
wnHzEEtY4q6Gw?e=681nvN 

Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndar 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat  

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

Evidència Localitzador 

PE04_U Seguiment, avaluació i millora 
estratègica 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/EYzp1y6VSqZHmqsQ4VbIcFQBcwqPTQaF
8-lVGwd9wKKJZw?e=jNSd8F 

Reglament que estableix la creació, 
organització i funcionament dels òrgans de 
qualitat  

https://transparencia.uvic.cat/wp-
content/uploads/2020/03/Reglament-
o%CC%80rgans-qualitat.pdf 

Comissió de Qualitat de la UVic-UCC https://campus.uvic.cat/gt/course/view.php?id
=528 

PE04_U_Pr05 Revisió del sistema 
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/ad
q/ETBdUZhkuopLutw3YpkX-
FYBiylDZrqSrZY6KcFQ7S_qbA?e=1ScP8b 

Pla de revisió i millora 2014  https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_Revis
ió%20SGIQ%20Octubre14_2.pdf 

Pla de revisió i millora 2017 https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_revisi
o_sgiq_octubre2017.pdf 

Pla de revisió i millora 2019 
https://www.uvic.cat/sites/default/files/202001
29_01_03_revisio_sistema_de_gestio_de_la_
qualitat.pdf 

Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu  
4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per 
les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional.  

Evidència Localitzador 

Boletín de investigación 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi
41Gq 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-codigo-etico.pdf
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-codigo-etico.pdf
https://www.eada.edu/sites/default/files/pdf/organizacion/transparencia/eada-codigo-etico.pdf
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://www.uvic.cat/seu-electronica/cataleg-tramits
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EUvCe5o0f2FBmH1HFVjpIbMB7HSnzFxdRwnHzEEtY4q6Gw?e=681nvN
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EUvCe5o0f2FBmH1HFVjpIbMB7HSnzFxdRwnHzEEtY4q6Gw?e=681nvN
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EUvCe5o0f2FBmH1HFVjpIbMB7HSnzFxdRwnHzEEtY4q6Gw?e=681nvN
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EYzp1y6VSqZHmqsQ4VbIcFQBcwqPTQaF8-lVGwd9wKKJZw?e=jNSd8F
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EYzp1y6VSqZHmqsQ4VbIcFQBcwqPTQaF8-lVGwd9wKKJZw?e=jNSd8F
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/EYzp1y6VSqZHmqsQ4VbIcFQBcwqPTQaF8-lVGwd9wKKJZw?e=jNSd8F
https://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2020/03/Reglament-o%CC%80rgans-qualitat.pdf
https://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2020/03/Reglament-o%CC%80rgans-qualitat.pdf
https://transparencia.uvic.cat/wp-content/uploads/2020/03/Reglament-o%CC%80rgans-qualitat.pdf
https://campus.uvic.cat/gt/course/view.php?id=528
https://campus.uvic.cat/gt/course/view.php?id=528
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/ETBdUZhkuopLutw3YpkX-FYBiylDZrqSrZY6KcFQ7S_qbA?e=1ScP8b
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/ETBdUZhkuopLutw3YpkX-FYBiylDZrqSrZY6KcFQ7S_qbA?e=1ScP8b
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/t/adq/ETBdUZhkuopLutw3YpkX-FYBiylDZrqSrZY6KcFQ7S_qbA?e=1ScP8b
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_Revisi%C3%B3%20SGIQ%20Octubre14_2.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_Revisi%C3%B3%20SGIQ%20Octubre14_2.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_revisio_sgiq_octubre2017.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/0_revisio_sgiq_octubre2017.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/20200129_01_03_revisio_sistema_de_gestio_de_la_qualitat.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/20200129_01_03_revisio_sistema_de_gestio_de_la_qualitat.pdf
https://www.uvic.cat/sites/default/files/20200129_01_03_revisio_sistema_de_gestio_de_la_qualitat.pdf
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/BoletinInvestigacion.pdf?csf=1&web=1&e=wi41Gq
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu  

Assignació Professorat MUGE 2019-20 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/AssignacioProfessoratMUGE2019-
20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4 

4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Evidència Localitzador 

Satisfacció estudiants 2019-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/SatisfaccioEstudiants2019-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu 

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

Plantilla dels POA 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8 

Mostra anonimitzada de l’evaluació del 
professor, 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?
csf=1&web=1&e=WbPG52 

Llistat de les formacions impartides en el curs 
2018-19 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4
/LlistatFormacionsImpartides2018-
19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6 

 

Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

Evidència Localitzador 

Pla Operatiu d'Acció Tutorial  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5
/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web
=1&e=Fsqrdx 

Satisfacció Acció Tutorial 2019-2020-MUGE 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5
/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-
MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf 

Vídeo Collbató https://www.youtube.com/watch?v=WHktdz1n
NdY 

 
 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/AssignacioProfessoratMUGE2019-20.pdf?csf=1&web=1&e=sRuKb4
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/SatisfaccioEstudiants2019-2020.pdf?csf=1&web=1&e=d98miu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/PlantillaPOA.pdf?csf=1&web=1&e=NPH7A8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/MostraAnonimitzadaEvaluacioProfessor,.pdf?csf=1&web=1&e=WbPG52
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard4/LlistatFormacionsImpartides2018-19.pdf?csf=1&web=1&e=0G9hN6
file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/PlaOperatiuAccioTutorial%20.pdf?csf=1&web=1&e=Fsqrdx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard5/SatisfaccioAccioTutorial2019-2020-MUGE.pdf?csf=1&web=1&e=uMqVTf
https://www.youtube.com/watch?v=WHktdz1nNdY
https://www.youtube.com/watch?v=WHktdz1nNdY
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 

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

Evidència Localitzador 

Relació entre competències, resultats 
d’aprenentatge associats a les matèries i 
resultats d’aprenentatge adscrits a les 
assignatures 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.
pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m 

Relació entre competències, resultats 
d’aprenentatge, activitats (formatives i 
d’avaluació) i sistema d’avaluació de les 
assignatures 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge
ActivitatsSistemaAvaluacioAssignatures.pdf?c
sf=1&web=1&e=hZeHRz 

Guia docent Advanced Management Tools 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaDocentAdvancedManagementTools.pdf?
csf=1&web=1&e=5tyiZK 

Guia docent Corporate Finance 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaDocentCorporateFinance.pdf?csf=1&we
b=1&e=sJqoDK 

Guia docent Analytical Marketing 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaDocentAnalyticalMarketing.pdf?csf=1&w
eb=1&e=EwpmSX  

Guia docent Operations 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaDocentOperations.pdf?csf=1&web=1&e=
V3oSSt 

Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

Cas mostra 1 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Casmostra1.pdf?csf=1&web=1&e=mk3P5J 

Cas mostra 2 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Casmostra2.pdf?csf=1&web=1&e=OO6rtE 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/RelacioCompetenciesResultatsAprenentatge.pdf?csf=1&web=1&e=2gBl3m
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Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

Cas mostra 3 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Casmostra3.pdf?csf=1&web=1&e=oo7pDI 

Cas mostra 4 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Casmostra4.pdf?csf=1&web=1&e=9Y39Zl 
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es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaDocentCaseStudyMethodology.pdf?csf=
1&web=1&e=IR8sJL 
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&web=1&e=KWAXC6 
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https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/Acreditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6/JCarenys1.pdf?csf=1&web=1&e=eR0LuN
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adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 
previstos.   

Evidència Localitzador 

JCarenys2 https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1138489116300176 

JCarenys3 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
09639284.2016.1241951 

BioBean Presentation Operations 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Est%C3%A
0ndard%206/BioBean%20Presentation%20O
perations.pdf?csf=1&web=1&e=jyOMtc 

Guia d’avaluació 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/GuiaAvaluacio.pdf?csf=1&web=1&e=SXzOB
3 

Relacio examens online Covid19 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/RelacioExamensOnlineCovid19.pdf?csf=1&w
eb=1&e=JzwCSn 

Adidas 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Adidas.pdf?cs
f=1&web=1&e=pqhNaJ 

VW 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/VW.pdf?csf=1
&web=1&e=RH8oa1 

Tesla 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Tesla.pdf?csf=
1&web=1&e=VPvhVo 

Mostra op 1 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp1.pd
f?csf=1&web=1&e=mwy04t 

Mostra op 2 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp2.pd
f?csf=1&web=1&e=ilqxcD 

Mostra op 3 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraOp3.pd
f?csf=1&web=1&e=i7nn9m 

file://fitxers2.uvic.local/Privada/Rectorat/OTVOAP/Acreditaci%C3%B3/Models_plantilles/plantilla_autoinforme_fraccionat_per_penjar_OneDrive_ambindicacionsOTVOA_guiaAQUjuliol2019/Portada_Index_acreditacio_centre_anyvisita.docx#_Toc31968548
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489116300176
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489116300176
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639284.2016.1241951
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639284.2016.1241951
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Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

WTLoss 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/WTLoss.pdf?c
sf=1&web=1&e=zAKxFT 

IceCream 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/IceCream.pdf
?csf=1&web=1&e=UnahPu 

TRDTea 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/RTDTea.pdf?c
sf=1&web=1&e=nPbMkG 

Mostra MK 1 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK1.pd
f?csf=1&web=1&e=fFdk5C 

Mostra MK 2 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK2.pd
f?csf=1&web=1&e=Bn5iZW 

Mostra MK 3 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK3.pd
f?csf=1&web=1&e=rfjwE2 

Mostra MK 4 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK4.pd
f?csf=1&web=1&e=P3ZQI2 

Mostra MK 5 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK5.pd
f?csf=1&web=1&e=FzM3Xr 

Mostra MK 6 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraMK6.pd
f?csf=1&web=1&e=XG1lFK 

Repsol 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Repsol.pdf?cs
f=1&web=1&e=bwOCny 
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

LoneTree 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/LoneTree.pdf?
csf=1&web=1&e=R9Hxab 

CairoScan 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/CairoScan.pdf
?csf=1&web=1&e=aAwUH5 

Mostra CF 1 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF1.pd
f?csf=1&web=1&e=TiQ2Bq 

Mostra CF 2 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF2.pd
f?csf=1&web=1&e=FHbKGY 

Mostra CF 3 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF3.pd
f?csf=1&web=1&e=63s2pg 

Mostra CF 4 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF4.pd
f?csf=1&web=1&e=kPe2LR 

Mostra CF 5 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF5.pd
f?csf=1&web=1&e=NnQOa6 

Mostra CF 6 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF6.pd
f?csf=1&web=1&e=TbVD9C 

Mostra CF 7 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF7.pd
f?csf=1&web=1&e=xelqtn 

Mostra CF 8 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/MostraCF8.pd
f?csf=1&web=1&e=eNO0SS 
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

Pulse Shift 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/PULSESHIFT.
pdf?csf=1&web=1&e=0C8hHH 

TBIOM 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/TBIOM.pdf?cs
f=1&web=1&e=WVl8bx 

Check & Choose 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/CheckChoose
.pdf?csf=1&web=1&e=cWuWEA 

Sandwichez 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Sandwichez.p
df?csf=1&web=1&e=KHsqxt 

Bellina 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Bellina.pdf?csf
=1&web=1&e=oFienB 

Join the pipe 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/JointhePipe.p
df?csf=1&web=1&e=wb9DbG 

Air Europa 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/AirEuropa.pdf
?csf=1&web=1&e=OyjkAS 

Athena 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/Athena.pdf?cs
f=1&web=1&e=v2G0ug 

BeyondMeat 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/Mostres%20Ex%C3%A0mens/BeyondMeat.p
df?csf=1&web=1&e=gp7rC2 

TFMs i tutors 2019-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/TFMsTutors2019-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=A5z6gA 
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Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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.   

Evidència Localitzador 

Rúbrica Tutor TFM 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/RubricaTutorTFM.pdf?csf=1&web=1&e=nZyt
ED 

 
Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.   

Evidència Localitzador 

Satisfacció estudiants 2019-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/SatisfaccioEstudiants2019-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=aDfFDF 

Apartat 3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 6.Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 
de la titulació.  

Evidència Localitzador 

Satisfacció EADACareers 2019-2020 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sit
es/voauviccat/Documentos%20compartidos/A
creditacio_EADA2021/Evidencies/Estandard6
/SatisfaccioEADACareers2019-
2020.pdf?csf=1&web=1&e=1pwrJP 
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ANNEX.  ACTUACIONS PLANIFICADES EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DERIVADA DEL 
COVID19,  CURS 2019-2020 

En consonància amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya i en desplegament de 
les indicacions de les administracions competents, Fundaci’o Privada Universit[aria EADA i la 
UVic-UCC van dur a terme la següent planificació per afrontar la situació derivada del Covid19, 
durant el segon semestre del curs 2019-2020, en el marc del desenvolupament dels programes 
acadèmics: 

 Criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no presencial de la docència 
de la UVic-UCC – COVID-19 (aprovació Consell de Govern de la UVic-UCC, 6/5/2020).   

 Criteris sobre l’avaluació per adaptar-la a la situació Covid19 (aprovació Consell de Govern 
de la UVic-UCC, 6/5/2020).   

 Actualització de les normatives d’Avaluació i Qualificacions dels estudis de grau i màster 
universitari 2019-2020 per a la Covid19 (aprovació Consell de Govern de la UVic-UCC, 
6/5/2020). Els aspectes adaptats estan assenyalats en vermell. 

 Normativa acadèmica de grau 
 Normativa acadèmica de màster 

 Modificació dels plans de treball i de programa de les assignatures del graus i màsters 
universitaris dels centres de la UVic-UCC per al curs 2019-2020 aprovades pels respectius 
Consell de Govern de Centre o òrgans equivalents (aprovació de la documentació relativa 
a EADA: Consell de Govern de la UVic-UCC, 3-6-2020)  

 Modificació dels plans de treball i programes de les assignatures, Màster 

Vegeu a l’estàndard 2.1 la informació sobre la publicació d’aquesta informació al web públic i al 
campus virtual. Als subestàndards pertinents s’informa sobre el desenvolupament de els accions 
planificades i se’n fa una valoració. 

https://www.uvic.cat/normativa
https://www.uvic.cat/normativa/EADA/master
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/ERz-WOWFE_pMgqmyyHi1WP0BO1MmEwVwqgCmIM7XuHMIvg?e=Rcu2DU
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