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1. Presentació del centre 
 
La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona (UB) és un centre de referència en 
l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. És la facultat degana a Catalunya en 
aquest àmbit. Recull la tradició de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que va  formar 
la primera promoció d’economistes de Catalunya (1954-1959), i de l’antiga Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials, que ha format moltes generacions de titulats mercantils i diplomats en empresarials des de 
l’any 1850. Aquests dos centres es van fusionar el juliol del 2008 i van crear l’actual Facultat d’Economia i 
Empresa. Actualment (finals de 2017), la Facultat, que està repartida entre dos edificis, compta amb més 
de 9.000 membres, entre estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració de serveis. 
Disposa de 41.883 m2 construïts, dels quals 8.587 m2 ocupats per aules, 1.042 m2 destinats a sales 
d'actes, 5.528 m2 dedicats a espais departamentals, 498 m2 per a espais d'investigació, 4.229 m2 a espais 
de biblioteca i, finalment, les oficines d'administració ocupen 873,62 m2. 
 
Una anàlisi dels principals col·lectius de la Facultats posa de manifest que el nombre d’estudiants ha 
experimentat una augment del 2,3% entre els cursos 2013-14 i 2016-17 
(http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/). Ara bé, aquesta tendència no ha estat homogènia en el temps i 
poden distingir-se dos períodes ben distints. El primer correspon als cursos 2013-14 i 2014-15, durant els 
quals el nombre d’estudiants matriculats va augmentar de 7.441 a 7.734.El segon període correspon als 
dos darrers cursos, en els quals es va produir una lleugerareducció en el nombre d’estudiants matriculats. 
Si en el curs 2014-15 hi havia 7.734 estudiants matriculats, en el curs 2015-16 n’hi havia 7.676 i en el 2016-
17 ja havia baixat a7.610. Ateses les dimensions de la Facultat, no es tracta de cap davallada significativa 
sinó més aviat de xifres que demostren més aviat l’estabilitat en el nombre total de matriculats. En paral·lel 
a l’evolució del nombre de matriculats, també s’ha produït una certa transformació en la tipologia dels 
alumnes matriculats. Mentre que en el curs 2013-14 el percentatge d’estudiants de màster no arribava al 
5% del total de matriculats, el curs 2016-17 aquests ja representaven més del 7%. 
 
L’evolució del professorat noha estat, en canvi, tan favorable. En els darrers 4 anys, el nombre de 
professors, estandarditzats a efectius a temps complet, s’ha reduït un 3,7%. Tanmateix, com en el cas dels 
estudiants també poden distingir-se dos períodes, un de reducció entre 2013-14 i 2015-16 (-4,8%) i un altre 
de lleuger augment entre aquest darrer curs i el curs 2016-17 (1,2%). Per figures contractuals, destaca el 
fort augment del professorat associat que ha passat de 198 efectius el curs 2013-14 a 252 al curs 2016-17, 
un augment de més del 25%. 
 
A resultes dels canvis descrits, i considerada en tot el seu conjunt, el curs 2016-2017, la comunitat 
universitària de la Facultat d'Economia i Empresa estava formada per 9.144 persones: 8.484 estudiants, 
7.052 de grau, 558 de màsters oficials, 243 de doctorat i 631 de postgraus propis, 582 professors -238 
funcionaris (CU, CEU, TU i TEU), 20 agregats, 56 amb contracte temporal a temps complet (agregats 
interins, lectors, visitants, col·laboradors i postdocs), 252 associats i 16emèrits- i 78 membres de personal 
d'administració i serveis. 
 
 
Els trets definidors de la Facultat són: 

a) Una docència de grau de qualitat, alhora que àmplia i oberta a tothom, i que té com a objectiu la 
formació general orientada a la preparació per a l’exercici professional en l’esperit de l’espai europeu 
d’educació superior. Una formació de postgrau àmplia tant en l’àmbit de la formació orientada a la recerca 
i al doctorat, com en la formació especialitzada i professionalitzadora. 

b) Una aposta per la internacionalització amb l’oferta d’un grau i dos màsters en anglès, així com grups 
i assignatures impartides en aquesta llengua en els altres graus i màsters. L’aposta per la 
internacionalització es completa amb l’oferta més nombrosa de Catalunya de convenis d’intercanvi 
internacionals en el grau (programes europeus Erasmus, programa BCA amb els Estats Units i convenis 
amb Llatinoamèrica i Àsia) i un nombre creixent de convenis d’intercanvi en el postgrau. 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
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c) La potenciació de les pràctiques, la inserció professional i l’emprenedoria, amb una àmplia oferta de 
convenis de pràctiques i un espai de coworking o treball col·laboratiu per a projectes emprenedors pioner 
dins el sistema universitari català, gestionat per la unitat de Carreres Professionals de la Facultat. 

d) Una recerca de qualitat amb una vintena de grups de recerca consolidats per la Generalitat de 
Catalunya, més de 300 investigadors actius i dues plataformes que agrupen la recerca: UB School of 
Economics (anteriorment UB Economics) i UB Business School. 

 
La Facultat disposa de 17 titulacions oficials implementades: 5 graus i 12 màsters, sense comptar el Màster 
de Gestió Pública, un màster interuniversitari en el que participa la FEE de la UB si bé el centre coordinador 
es troba a la UAB. A més, en el segon semestre del curs 2017-18 oferirà el Màster Internacional Erasmus 
Mundus “Global Markets, Local Creativities”, coordinat per la University of Glasgow, i amb la participació de 
la Universitat de Barcelona, la Georg-August-Universität Göttingen, i l’Erasmus University Rotterdam. 
D’altra banda, el 31 de Juliol de 2017, l’AQU va aprovar la implantació del Màster en Empresa Internacional, 
de 60 crèdits, impartit íntegrament en anglès, el qual té previst iniciar la seva activitat durant el curs 2018-
2019. Finalment, la nostra Facultat també participa en el Màster de Gestió Pública, un màster 
interuniversitari de la UB, UPF i UAB, coordinat per aquesta darrera universitat, i en el Màster 
interuniversitari d’Estadística i Investigació Operativa, coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
 

La taula 1 recull totes les titulacions que s’imparteixen al Centre, els crèdits ECTS, l’any d’implantació i la 
persona responsable, és adir, el/la cap d’estudis en els graus i el/la coordinador/a, en els màsters. 
 

Taula 1 
Les titulacions implementades (o que aquest curs s’implementaran)  de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
Titulacions Crèdits 

ECTS 

Any im-

plantació 

Persona responsable 

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 240 2010 
Pilar López-Jurado 

González 

Grau d'Economia 240 2010 Mónica Pigem Vigo 

Grau d'Estadística 240 2009 Manuela Alcañiz Zanón 

Grau de Sociologia 240 2010 Maria Trinidad Bretones 

Grau d'Empresa Internacional/International Business 240 2013 
Glòria Rubert 

Adelantado 

Màster de Ciències Actuarials i Financeres 90 2012 Miguel Santolino Prieto 

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 60 2012 Ana Argila Irurita 

Màster de Recerca en Empresa 60 2013 
Paloma Miravitlles 

Matamoros 

Màster d'Economia 120 2013 Joan Calzada Aymerich 

Màster d'Història Econòmica (UB, UAB, UZ) 60 2013 Anna Carreras-Marín 

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i 

Innovació 
90 2013 

Anna Escobedo 

Caparros 

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de 

Base Tecnològica 
60 2013 Claudio Cruz Cazares 

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 60 2013 
Maria Pilar Aparicio 

Chueca 
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Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis 

Públics 
60 2013 

Joan Ramon Borrell 

Arqué 

Màster de Gestió Cultural 90 2013 
Montserrat Pareja 

Eastaway 

Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, 

Empresarials i Juridicopolítics 
90 2013 Juan Tugores Ques 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 60 2015 
M. del Carmen Barcons 

Vilardell 

Màster Internacional Erasmus Mundus “Global 

Markets, Local Creativities” 
120 2017 

Elisenda Paluzie 

Hernández 

Font i notes: Elaboració pròpia. 

 
Aquest informe ha estat coordinat pel Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Qualitat de la 
Facultat d’Economia i Empresa. En la seva elaboració, hi han participat, a més, la Cap d’Estudis del Grau 
d’Economia i Empresa de la FEE i la Coordinadora del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, responsables 
de les dues titulacions que reben una atenció preferent en aquest informe, així com els tècnics de qualitat 
de la FEE. En el procés de redacció de l’informe, s’ha comptat amb el suport dels membres de l’Equip 
Deganal, la coordinadora del Pla d’Acció Tutorial iel PAS de la FEE, així com del personal de l’Agència de 
Polítiques i de Qualitat de la UB. D’altra banda, l’elaboració del Pla de Millora que forma part d’aquest 
Informe de Seguiment ha comptat, a més, amb la participació activa dels/les caps d’estudis i els/les 
coordinadors/es de les diferents titulacions de la FEE. La base quantitativa d’aquest informe s’ha basat 
principalment en els indicadors i dades dipositades a l’espai VSMA (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/), 
si bé també ha utilitzat diverses enquestes realitzades a estudiants i graduats així com informació 
complementària procedent de les diverses oficines de la FEE. 
 
Una primera versió d’aquest informe ha estat sotmesa a discussió i aprovació a la Comissió de Qualitat del 
Centre, en sessió celebrada el dia 19-02-2018. Una vegada revisats els aspectes objecte d’anàlisi, l’Informe 
s’ha sotmès a discussió i aprovació a la Junta de  Facultat d’Economia i Empresa en data XX-XX-2018. 
L’informe definitiu ha estat finalment lliurat a l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB. 
 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
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2. Relació amb els processos de Verificació-Modificació-Acreditació 

(VSMA) 
 

Les dades que es presenten a continuació (Taula 2) sintetitzen diversa informació relativa als processos 

VSMA.Com s’observa, no contemplen totes les titulacions del Centre, sinó només aquelles implementades 

i adscrites íntegrament a la FEE, i, per tant, no es consideren aquells màsters internacionals o 

interuniversitaris, en els quals la UB no és la universitat coordinadora. 

 

Taula 2 
Les titulacions implementades de la Facultat d’Economia i Empresa i els processos VSMA 

Codi 
RUCT  

Inici Titulació Centre  Verificació Acreditació Modificació 

2501940 2009  Grau d'Administració i 
Direcció d’Empreses 

Economia i 
Empresa  

30/06/2010  15/12/2016   

2500668 2009  Grau d'Economia Economia i 
Empresa  

01/06/2009  15/12/2016   

2500669 2009  Grau d'Estadística Economia i 
Empresa  

01/06/2009  15/12/2016   

2500903 2010  Grau de Sociologia Economia i 
Empresa  

10/06/2009  15/12/2016   

(en 
procés) 

2013 Grau d’Empresa Internacional Economia i 
Empresa  

25/09/2013 ---  

4313290 2012  Màster de Ciències Actuarials 
i Financeres 

Economia i 
Empresa  

19/09/2012  15/12/2016   

4313863 2013  Màster de Creació i Gestió 
d'Empreses Innovadores i de 
Base Tecnològica 

Economia i 
Empresa  

23/07/2013  23/06/2017  Si 

4313867 2013  Màster de Direcció 
d'Empreses de l'Esport 

Economia i 
Empresa  

25/09/2013  26/06/2017   

4313882 2013  Màster de Gestió Cultural  Economia i 
Empresa  

23/07/2013  23/06/2017   

4313272 2012  Màster de Màrqueting i 
Investigació de Mercats 

Economia i 
Empresa  

19/09/2012  15/12/2016  Si 

4313283 2012  Màster de Recerca en 
Empresa  

Economia i 
Empresa  

19/09/2012  15/12/2016   

4313881 2013  Màster de Sociologia: 
Transformacions Socials i 
Innovació 

Economia i 
Empresa  

23/07/2013  23/06/2017   

4314223 2013  Màster d'Història Econòmica Economia i 
Empresa  

25/09/2013  26/06/2017   

4313883 2013 Màster d'Economia Economia i 
Empresa  

23/07/2013 15/12/2016  

4313875 2013 Màster d'Economia, 
Regulació i Competència als 
Serveis Públics 

Economia i 
Empresa  

23/07/2013 

 

23/06/2017 Si 

4313880 2013 Màster d'Internacionalització: 

Aspectes Econòmics, 

Empresarials i Juridicopolítics 

Economia i 
Empresa  

25/09/2013 23/06/2017 Si 

(en 
procés) 

2015 Màster de Comptabilitat i 
Fiscalitat 

Economia i 
Empresa  

23/10/2015 ---  

Font: Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB. 

 
La taula 3 assenyala l’abast d’aquest Informe de Seguiment, i, per tant, mostra quina és la situació de cada 

titulació pel que fa al procés d’acreditació, el Pla de Millores, i l’àmbit temporal de l’Informe de Seguiment. 

Una vegada més cal tenir present que només es relacionen aquelles titulacions implementades i adscrites 

íntegrament a la FEE. 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2501940&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500668&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500669&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500903&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=4313290&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313863
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313867
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313882
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=4313272&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=4313283&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313881
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314223
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Taula 3 

L’abast de l’Informe de Seguiment de la Facultat d’Economia i Empresa segons les titulacions 

Titulació En 
procésd’a-
creditació 

Exclusivament el 
Pla de Millores 

(PM) 

Seguiment 
un curs + 

PM  

Seguiment dos 
curs + PM  

Grau d'Administració i 
Direcció d’Empreses 

 

X 

  

Grau d'Economia 
 

X 
  

Grau d'Estadística  X   

Grau de Sociologia     

Grau d’Empresa 
Internacional 

2019 
 

 X 

Màster de Ciències 
Actuarials i Financeres 

 
X 

  

Màster de Creació i Gestió 
d'Empreses Innovadores i 
de Base Tecnològica 

 
X 

  

Màster de Direcció 
d'Empreses de l'Esport 

 
X 

  

Màster de Gestió Cultural   X   

Màster de Màrqueting i 

Investigació de Mercats 

 
X 

  

Màster de Recerca en 

Empresa  

 
X 

  

Màster de Sociologia: 

Transformacions Socials i 

Innovació 

 

X 

  

Màster d'Història 

Econòmica 

 
X 

  

Màster de Comptabilitat i 

Fiscalitat 

2019 
 

 X 

Màster d'Economia  X   

Màster d'Economia, 

Regulació i Competència 

als Serveis Públics 

 

X 

  

Màster 

d'Internacionalització: 

Aspectes Econòmics, 

Empresarials i 

Juridicopolític 

 

X 

  

Font: Elaboració pròpia. 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu cursos 
 
1.1. Introducció general 

La Facultat d’Economia i Empresa ha mantingut unes xifres molt similars pel que fa a l’evolució del nombre 

d’estudiants matriculats i de nou ingrés durant els darrers dos cursos. Per titulacions, l’alumnat de grau s’ha 

reduït de 7.194 a 7.052 estudiants, mentre que en el cas dels màsters el nombre d’alumnes ha augmentat 

de 482 a 558. Aquesta disminució en els graus i augment en el màsters es fa evident en l’alumnat de nou 

ingrés, que en els graus ha passat d’una xifra de 1.639 el curs 2015-16 a 1.602 el curs 2016-17 i en el 

màsters de 308 a 334 durant el mateix període. Les taulesE1.1 i E1.2 detallen les dades corresponents. 

 

Taula E1.1 
Oferta, demanda i matrícula als graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Places ofertes 1.640 1.640 1.630 

Demanda primera opció 1.910 1.910 1.797 

Estudiants de nou ingrés 1.652 1.639 1.602 

Percentatge d'accés en primera opció (a) 84,38% 85,50% 89,04% 

Percentatge d'accés al setembre - - - 

Estudiants matriculats 7.286 7.194 7.052 

Estudiants graduats 1.030 1.045 1.061 

Notes i Fonts: (a) Mitjanes aritmètiques sense ponderar dels graus de la FEE. Les dades que es presenten són el resultat 
d’agregar i realitzar els càlculs pertinents de les Taules E11 i E14A de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA. En algun cas, els 

resultats poden variar en relació presentada a la Taula P11 de Seguiment/Acreditació de l’Espai 
VSMA(http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

 

Taula E1.2 
Oferta, demanda i matrícula als màsters de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Places ofertes 435 485 435 

Estudiants de nou ingrés 275 308 334 

Estudiants matriculats 448 482 558 

Estudiants graduats 236 229 281 
Notes i Fonts: Vegi’s taula E1.1.  

 

La informació complementària existent mostra una situació similar a la descrita fins ara. Entre els cursos 
2015-16 i 2016-17, el nombre de places ofertes en els estudis de grau de la Facultat ha passat de 1.640 
estudiants a 1.630 i la de màster de 485 a 435. La proporció d’estudiants que han accedit en primera opció 
ha tendit, de manera global, a augmentar i s’ha acabat situant en percentatges propers al 90 per cent, 
mentre que la nota de tall del primer quintil s’ha mantingut gairebé constant en els dos darrers cursos 
acadèmics (al voltant de 10), si bé existeixen diferències evidents entre titulacions  
(http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  
 
En resum, les dades disponibles mostren que, l’interès i la demanda per als estudis d’economia i empresa 
es manté elevada. A continuació es realitza una anàlisi més detallada per al Grau d’Empresa Internacional 
i per al Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, objecte preferent d’aquest informe.  
 
1.2. Grau d’Empresa Internacional 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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Pel que fa a la relació entre l’oferta i la demanda de places, cal destacar que les dades del curs 2015-16 

i del 2016-17 han estat molt similars a les dels anys anteriors. El 2015-16 al Grau d’Empresa Internacional 

(GEI) es van oferir 80 places i hi van accedir 82 estudiants (Taula E1.3). D’aquests estudiants, el 85,37% 

havien escollit el grau en primera preferència, produint-se una lleugera davallada en aquest percentatge 

respecte als cursos anteriors en que es va apropar al 90%.El curs 2016-17 es van oferir 80 places i hi van 

accedir 79 estudiants, dels quals el 88’61% va triar el grau en primera preferència. Així, s’observa una 

recuperació de la davallada de l’any anterior i s’equipara el percentatge d’elecció en primera preferència 

amb el del curs 2013-14 (88,24%). 

 

Taula E1.3 
Oferta, demanda, matrícula i nota de tall al Graud’Empresa Internacional de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17) 
Oferta, demanda i matrícula 

 
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Places ofertes 80 80 80 

Demanda primera opció 143 114 94 

Estudiants de nou ingrés 81 82 79 

Percentatge d'accés en primera opció 90,12% 85,37% 88,61% 

Percentatge d'accés al setembre - - - 

Estudiants matriculats 162 238 309 

Estudiants graduats - - 42 

Evolució de la nota de tall 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Nota de tall juny PAU 10,27 10,56 7,87 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 11,46 11,86 11,25 

Nota de tall juny CFGS 10,37 11,2 10,78 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 i E14A (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  

 

La nota de tall del GEI ha estat tots els anys elevada, degut a la important demanda que té el grau en relació 

al nombre de places que s’ofereixen. El curs 2015-16, la nota de tall al juny de les PAU va ser de 10,56/14 

i la del primer quintil d’estudiants 11,86/14, produint-se un augment respecte al curs anterior. Mentre que la 

nota de tall al juny dels estudiants que van accedir des de CFGS va ser d’11,20/14, augmentant de manera 

important respecte als cursos anteriors. Pel que fa al curs 2016-17, la nota de tall al juny de les PAU al final 

del procés va ser de 7,87/14. Aquesta nota és inferior a la dels cursos anteriors, però si ens fixem en 

l’evolució de la nota de tall d’aquest any, observem que a la primera assignació va ser de 10,068/14 –molt 

semblant a la dels altres anys–, la de la segona assignació va ser de 9,618/14 i finalment, al final del procés, 

hi va haver una darrera assignació amb només un estudiant amb aquesta nota de 7,868. Pel que fa a la 

nota del primer quintil d’estudiants, aquest curs va ser de 11,25/14, essent molt similar a la dels cursos 

anteriors. La nota de tall al juny dels estudiants que van accedir des de CFGS va ser 10,78/14, fet que va 

suposar una lleugera disminució respecte als cursos anteriors. D’acord amb l’elevada nota de tall del grau, 

la nota d’accés dels estudiants el curs 2015-16 està majoritàriament concentrada entre 8-9/10 (58,23%) i 

7-8/10 (36,71%) i en el cas del curs 2016-17 està concentrada entre 8-9/10 (48,68%) i 7-8/10 (47,37%). 

 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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Taula E1.4 
Procedència dels alumnes de nou accés al Grau d’Empresa Internacional de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2015-16i 2016-17) 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Batxillerat amb PAU 75 64 74 66 

Diplomat / Llicenciat 2 1 0 1 

FP2 /CFGS 3 4 1 1 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 5 7 5 10 

Universitaris amb FP2 / CFGS 0 1 0 0 

Més grans de 25 anys 0 4 2 1 

Total Nou Accés 85 81 82 79 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

 

Els percentatges que suposen cadascuna de les vies d’accés s’han mantingut força estables en els 

diferents cursos i són adients per al grau, ja que aquesta situació garanteix una elevada similitud en el nivell 

de coneixements de la majoria dels estudiants que hi accedeixen (Taula 1.4). Així, el curs 2015-16 el 

96,34% dels estudiants van accedir a través de les PAU, el 1,22% de CFGS i el 2,44% restant a través de 

proves específiques per més grans de 25 anys. Pel que fa al curs 2016-17,els estudiants que van accedir 

a través de les PAU van suposar el 96,2%, els que provenien de CFGS un 1,27%, els que ho feien a través 

de proves específiques per més grans de 25 anys també un 1,27%  i aquest curs, l’1,27% restant va accedir 

com titulats universitaris o assimilats. 

La coordinació docent al Grau d’Empresa Internacional es desenvolupa a través de les diferents reunions 
del Consell d’Estudis. Durant el curs 2015-16, aquestes reunions van tenir lloc en les següents dates: 
2/12/2015, 10/03/2016, 15/06/2016 i 8/07/2016. En relació al curs 2016-17, les reunions es corresponen 
amb les dates següents: 1/12/2016, 28/04/2017 i 16/06/2017. Les actes d’aquestes reunions es poden 
consultar a http://www.ub.edu/economiaempresa/org/consell/g_emp_int/documentagei.html. A més, la 

docència als graus de la Facultat d’Economia i Empresa s’organitza a les diverses reunions de la Comissió 
Acadèmica, així com en les reunions operatives de treball més freqüents entre la Vicedegana acadèmica, 
les caps d’estudis, el cap de la Secretaria i la Cap de l’Oficina de Coordinació d’Ensenyaments, que tenen 
lloc gairebé un cop al mes. La Cap d’Estudis va organitzar també dues activitats de formació pel professorat 
del grau durant el curs 2015-16 que van comptar amb el suport i reconeixement de l’ICE: “Jornada sobre 
l'ensenyament i l'avaluació per competències a les assignatures de grau: plans docents i pràctiques 
formatives” (1/06/2016) i “Taller del Grau en Empresa Internacional: ensenyar i avaluar per competències. 
Plans docents” (15-29/06/2016). Finalment, cal destacar les reunions de coordinació amb tot el professorat 
del grau –el curs 2016-17 va tenir lloc el 5/07/2017– en les quals es plantegen i debaten diversos aspectes 
relacionats amb la docència. 
 
En resum, fem una valoració força positiva del fet que als cursos 2015-16 i 2016-17 la demanda dels 
estudiants hagi estat força elevada en relació a les places ofertes al GEI, fet que ha permès que gairebé el 
90% dels estudiants que han accedit haguessin demanat en primera preferència aquest grau i que la nota 
de tall sigui elevada (superior a 10/14). També valorem positivament el pes de les diferents vies d’accés al 
grau, ques’han mantingut estables en els dos cursos i són adients per al grau, ja que aquesta situació 
garanteix una elevada similitud en el nivell de coneixements de la majoria dels estudiants que hi accedeixen 
 
1.3. Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

El curs 2015-2016 va ser el primer any de docència del Màster. Les preinscripcions van ser de 101 

estudiants, encara que no tots van presentar la documentació necessària perquè el seu expedient passés 

per la Comissió Coordinadora del Màster, que és la Comissió encarregada de decidir la possible acceptació 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/consell/g_emp_int/documentagei.html
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dels candidats. El mateix va succeir el curs 2016-2017, en el qual el nombre d’estudiants preinscrits va 

augmentar a 111. 

 
 

Taula E1.5 
Oferta, demanda i matrícula als Màster de Comptabilitat i Fiscalitat la Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2015-16i 2016-17)   

2015 - 2016 2016 – 2017 

Places ofertes  50 40 

Estudiants de nou ingrés  25 20 

Estudiants matriculats  25 36 

Estudiants graduats  5 18 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

 

 

Taula E1.6 
Procedència de l’alumnat del Màster de Comptabilitat i Fiscalitatdela Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2015-16i 2016-17)   

2015 - 2016 2016 – 2017 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat  16 11 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC  1 6 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat  6 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres  2 -- 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

 

Dels estudiants preinscrits el curs 2015-2016, se’n van acceptar 35, un 34,65%, mentre que el curs 2016-

2017 se n’acceptaren 33, un 29,73%. La resta no van presentar la documentació requerida o van resultar 

denegats perquè no reunien el perfil adient per cursar el Màster. Cal assenyalar també, que finalment el 

curs 2015-16 van acabar matriculant-se 25 alumnes, un 71,43% dels alumnes acceptats mentre que el curs 

2016-2017 va haver-hi 25 estudiants nous matriculats. Aquestes dades demostren que, tot i que l’aprovació 

final del màster per part d’AQU va arribar en el mes de juliol de 2015, el nombre de preinscripcions i de 

matriculacions posteriors va ser molt positiva. 

La majoria de titulats que van resultar acceptats havien cursat prèviament el Grau d’ADE, i en menor 

percentatge altres estudis. Val a dir que el perfil d’estudiant que més interessa al Màster és el dels 

estudiants del Grau d’ADE amb Menció en Comptabilitat i Fiscalitat perquè les assignatures de Màster 

s’entenen com una continuïtat de les cursades en el Grau. Conseqüentment, tots aquells alumnes que no 

disposen d’uns coneixements com els de l’esmentat perfil d’estudiant, han de fer complements de formació. 

El primer any, vam adornar-nos que per aconseguir anivellar coneixements, un 52% del total de matriculats 

havien de cursar complements, en la majoria de casos, d’assignatures de Fiscalitat. Aquest va ser el motiu 

de descontent generalitzat perquè els alumnes volien acabar el Màster en un curs acadèmic, cosa que 

resultava impossible per la incompatibilitat per cursar assignatures de Màster si prèviament no s’havien 

cursat els complements de formació. Per intentar resoldre aquest problema, el següent curs acadèmic, el 

curs 2016-2017, es van crear grups de complements de formació intensius de les matèries que tenien més 

alumnes matriculats, la docència dels quals s’impartia durant el mes de setembre, i vam endarrerir el 

començament de les classes del Màster fins que s’haguessin conclòs les classes de complements, cosa 

que va satisfer enormement a l’alumnat perquè això no els obligava a allargar el Màster més temps del que 

teníem previst. 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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Més d’un 40% dels estudiants provenien del Grau d’ADE de la UB, Menció en Comptabilitat i Fiscalitat, 

cosa que facilitava que un gruix important d’alumnes tingués uns coneixements de base com els desitjats. 

S’ha de dir que els alumnes d’ADE d’altres Universitats, no sempre han cursat un Pla d’Estudis semblant 

al nostre. Alguns alumnes pràcticament no han cursat cap assignatura de Fiscalitat, fet que impedeix el seu 

accés perquè el “gap” de coneixements és massa important. Ni cursant els complements de formació 

previstos en la Memòria del Màster aconseguim que tinguin el mateix nivell que els alumnes de la Menció 

en Comptabilitat i Fiscalitat del grau d’ADE de la Universitat de Barcelona, un aspecte sobre el qual caldrà 

reflexionar. 

Cal esmentar que el curs 2016-2017 es van fer alguns canvis en el Pla d’Estudis per tal d’ajustar-lo a les 

necessitats detectades en el primer any de funcionament del Màster. 

Per altra banda, hem d’assenyalar que el nombre de places ofertes el curs 2015-16 va ser de 50 però que 

realment només en vam acabar assignant 25. Essent el primer any que s’impartia la docència, es va creure 

que era prudent treballar amb un grup més reduït, amb un nivell de coneixements per part dels alumnes el 

màxim d’homogeni possible per facilitar l’èxit del Màster. El segon any es van oferir 40 places perquè es va 

veure que les 50 places que inicialment s’havien previst eren excessives. Finalment, el nombre total 

d’alumnes del curs 2016-2017 va ser de 36, 25 dels quals eren de nou accés. 

Per últim, cal assenyalar que s’ha implementat la proposta TC-140-E21-02-15 (aprofundir en les accions 

de captació dels estudiants) durant el curs 2016-17. En concret s’han realitzat sessions informatives del 

màster i per al curs 2017-2018 s’ha decidit augmentar-les i també realitzar sessions de matriculació 

orientades als alumnes procedents d’altres universitats. 

 

Valoració final 

En resum, les evidències disponibles posen de manifest que el disseny de les titulacions objecte d’anàlisi 
en aquest informe està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al 
Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES). Les millores que s’han implementat 
van en la mateixa direcció. 
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Estàndard 2.Pertinència de la informació pública 
 

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

La web del centre (http://www.ub.edu/economiaempresa/) presenta de manera completa i actualitzada tots 

els continguts que són requerits com a informació pública. El disseny de la web garanteix un fàcil accés des 

de la portada principal a la informació específica de cadascun dels ensenyaments, dividits en graus, màsters 

oficials, postgraus propis i doctorats. Els aspectes genèrics referents a normatives i procediments que 

afecten a totes les titulacions (matrícula, normatives, calendari acadèmic...) presenten la informació de 

manera conjunta a través d’enllaços situats al marge dret de la pàgina web principal. També es presenta 

un enllaç adreçat a l’alumnat de nou ingrés, que s’identifica clarament a través de “l’espai nous estudiants” 

(http://www.ub.edu/economiaempresa/nous_estudiants/). La informació relacionada amb aspectes més 

pràctics com serveis i orientació a l’alumnat (mobilitat internacional, secretaria d’estudiants i docència, 

carreres professionals, biblioteca...) es mostra als accessos directes o “pastilles blaves”, fàcilment 

accessibles des de la pàgina web principal. 

Paral·lelament, cal destacar que la web de la Facultat d’Economia i Empresa està en procés de transició 

cap a un nou model de web institucional que pretén homogeneïtzar el disseny web de les facultats de la 

Universitat de Barcelona i presentar la informació pública d’una manera més clara i intuïtiva. Aquest aspecte 

es recull en la proposta de millora TC-140-E21-05-15 (millora de la web del centre). 

La taula E2.1 recull una relació dels continguts del Grau d’Empresa Internacional i del Màster de 

Comptabilitat i Fiscalitat, objecte preferent d’aquest informe, i la seva disponibilitat a la pàgina web de la 

Facultat. Es mostren diferenciats els continguts que fan referència específicament a cada titulació i en 

conjunt els que la web de la Facultat presenta de manera comuna aplicable a totes les titulacions de grau 

i/o màster. 

Taula E2.1 
El continguts que consten a la pàgina web del Grau d’Empresa Internacional i del Màster de 

Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17) 

 
DIMENSIÓ 

 
CONTINGUTS 

Facultat d’Economia i Empresa 

Grau Empresa Internacional Màster Comptabilitat i 
Fiscalitat 

 

ACCÉS ALS ESTUDIS  

Objectius de la titulació   

Perfil d’ingrés   

Perfil de sortida   

Nombre de places ofertes   

Demanda global i en 
primera opció (només per al 
grau) 

  

Via d’accés, opció i nota de 
tall (només per al grau) 

  

Assignatures o proves 
especials que possibiliten la 
millora de la nota d’accés 
(només per al grau) 

  

http://www.ub.edu/economiaempresa/
http://www.ub.edu/economiaempresa/nous_estudiants/
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Criteris de selecció (només 
per al màster) 

  

Informació sobre 
preinscripció i admissió 
(procediment, calendari...) 

  

Normativa de trasllats   

 

MATRÍCULA 

Període i procediment de 
matriculació  

  

Sessions d’acollida i de 
tutorització 

  

 

PLA D’ESTUDIS 

Denominació dels estudis    

Títol en superar els estudis 
de grau/màster 

  

Durada mínima dels estudis 
i crèdits ECTS 

  

Estructura del pla d’estudis   

 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL CURS  

Calendari acadèmic    

Pla docent   

Recursos d’aprenentatge:  

o Espais virtuals de 
comunicació  

o Laboratoris  

o Biblioteca  

o Material recomanat a 
l’estudiant  

o Altres 

  

Pla d’acció tutorial   

 

PROFESSORAT  

Professorat de la titulació   

Perfil acadèmic   

Informació de contacte   

 

PRÀCTIQUES EXTERNES/ 
PROFESSIONALS  

Objectius  
 

 

Normativa general 
 

 

Definició sobre si són 
obligatòries o optatives 

 

 

 

Assignatures a les quals 
van lligades les pràctiques 
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Avançament d’institucions 
on es poden fer les 
pràctiques 

  

 

PROGRAMES DE 
MOBILITAT  

Objectius   

Normativa general  

Avançament d’institucions 
amb convenis signats  

 

TREBALL FINAL DE 
GRAU/MÀSTER  

Normativa i marc general 
(enfocament, tipologia...)  

  

Notes i Fonts: Elaboració pròpia a partir de http://www.ub.edu/economiaempresa/grau/gei/ i 
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/cif/presentacio.  

 
El perfil acadèmic del professorat no és accessible a través dels espais web de les titulacions, però la 
majoria es poden trobar a les webs dels departaments corresponents. S'identifiquen clarament en el 
Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial 
(http://www.ub.edu/histeco/cat/inici.htm), en el Departament d'Economia (Secció de Teoria Econòmica 
(http://www.ub.edu/teco/), a l’School of Economics (http://www.ub.edu/school-economics/)i a la Business 
School (http://www.ub.edu/business-school/ca/). La publicació del perfil acadèmic del professorat que 
pertany a la resta de departaments és un dels objectius que es pretén assolir a través de les propostes de 
millora TC-140-E21-03-15 (potenciar la publicació de webs personals del personal acadèmic i professional 
del PDI) i TM-140-E21-01-16 (ampliar la informació sobre el professorat en les pàgines web dels màsters). 
 
 

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

A través d’un accés directe a la portada de la pàgina web del centre es fa l’enllaç al sistema de qualitat de 
la FEE (http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/politica_qualitat.html). La informació referent als 
resultats acadèmics apareix enllaçada a través de l’espai VSMA 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html) que conté els resultats acadèmics 
classificats per titulacions. Al subapartat “satisfacció dels grups d’interès” s’hi presenten els resultats de les 
enquestes d’opinió als estudiants i als graduats agrupades per sèries temporals des del curs 2010-2011. 
 
2.3. La institució publica el SAIQU en que s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 
l’acreditació de la titulació 

El SAIQU de la Facultat conté la política i objectius de qualitat, les funcions i composició de la Comissió de 
qualitat i la gestió de processos (http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/). Aquest espai es composa 
dels següents apartats que, en alguns casos, inclouen seccions o fitxers addicionals: 
 
 Presentació 
 Sistema d'assegurament Intern de la Qualitat 

o Política de Qualitat 
o Comissió de Qualitat 
o Gestió de processos 
 Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació (VSMA)  

o Presentació 
o Documentació 
o Acreditació 
o Espai VSMA 

 Dades i indicadors  
o Espai VSMA: Dades i indicadors de graus i màsters 
o Satisfacció dels grups d'interès 

http://www.ub.edu/economiaempresa/grau/gei/
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/cif/presentacio
http://www.ub.edu/histeco/cat/inici.htm
http://www.ub.edu/teco/
http://www.ub.edu/school-economics/
http://www.ub.edu/business-school/ca/
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/politica_qualitat.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/index.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/politica_qualitat.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/comissio_qualitat.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/gestio_processos.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/vsma/presentacio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/vsma/documentacio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/vsma/acreditacio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
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o Perfil dels estudiants de nou accés 
 Estudis i anàlisis 

o Acreditació 
o Espai VSMA 
o Espai VSMA: Dades i indicadors de graus i màsters 
o Satisfacció dels grups d'interès 
o Perfil dels estudiants de nou accés 

 
Segons el PEQ140 de la nostra Facultat, el/la Vicedegà/na Acadèmic/a és el/la responsable de garantir la 
publicació i difusió de la informació sobre les titulacions i activitats acadèmiques d’interès, tant als col·lectius 
de la Facultat com als col·lectius externs. Els agents implicats directament en els processos vinculats a la 
publicació d’informació són el/la Vicedegà/na Acadèmic/a, el tècnic web de la Facultat i els diferents 
responsables d’unitats específiques. Com s’ha assenyalat anteriorment, la visibilitat d’aspectes com accés 
dels estudis, matrícula, pla d’estudis, planificació operativa del curs, professorat, pràctiques externes o 
professionals, programes de mobilitat, treballs finals de grau o de màster, i indicadors de resultats 
acadèmics i de desenvolupament de les titulacions està majoritàriament garantida en la pàgina web de la 
Facultat. El/la Vicedegà/na Acadèmic/a i l’Equip Deganal així com els responsables de les diferents oficines 
i unitats de la Facultat revisen anualment la informació disponible i realitzen les actualitzacions necessàries, 
generalment a través del tècnic web de la Facultat. Tanmateix, al llarg de l’any 2017, i tal com consta en el 
Pla de Millora (TC-140-E21-04-15) s’ha iniciat una reflexió sobre la política comunicativa i de visibilitat de 
continguts del centre i, a més, s’ha començat a fer un ús més intensiu de les xarxes socials, com twitter i 
instagram, Això hauria de permetre que els grups d’interès disposessin d’un accés més fàcil i àgil a la 
informació de la FEE. 
 
Valoració final 

En definitiva, segons la informació aportada i d’acord amb el que s’ha argumentat, l’estàndard 2 s’assoleix, 
si bé caldria considerar la millora d’alguns aspectes, especialment pel que fa a la publicació del perfil 
acadèmic del professorat i una difusió més àgil de la informació, temes sobre els quals ja s’ha començat a 
treballar.  

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/vsma/acreditacio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) de 

la titulació 
 
 
La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona (UB) disposa d’un sistema de 
garantia interna de la qualitat (SGIC) formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, 
la qualitat i la millora continuada del Centre en el seu conjunt i de les seves titulacions, en particular (vegi’s 
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/index.html). Aquest sistema de garantia interna de la qualitat 
s’emmarca dins del SAIQU de la UB (http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca).   
 
 
3.1. El SGIQ implementat facilita elsprocessos de disseny i aprovació, el seguiment i 
l’acreditació de les titulacions 

El conjunt de titulacions de la FEE (UB) han estat dissenyades, verificades i/o acreditades seguint el SGIQ 
(PEQ020) i les guies elaborades per l’Agència de Qualitat de la UB i les agències externes d’avaluació. 
L’any 2016 van acreditar-se 15 titulacions, l’any 2017 es va procedir a la verificació d’una nova titulació, i 
s’espera que durant l’any 2019 se n’acreditin dues més. Amb anterioritat als processos d’acreditació de 
l’any 2016, les diferents titulacions van realitzar els corresponents informes de seguiment 
(http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/ensenyaments?title=&field_centres_tid=24&field_tipus_tid=All, per 
exemple, per al grau d’ADE, vegi’s http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-dadministracio-i-
direccio-dempreses). Després d’aquesta acreditació, totes les propostes obligatòries de millora així com els 
suggeriments dels IAE  i IDA (http://estudis.aqu.cat/euc/) han estat incorporats al Pla de Millora del Centre 
i tenen assignades un responsable per al seu seguiment i implementació. Potser la prova més evident que 
aquest estàndard s’assoleix és que pràcticament totes les titulacions de la FEE han estat acreditades sense 
condicions (http://estudis.aqu.cat/euc/). 
 
 
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 SGIQ del Centre utilitza la recollida d’informació que realitza la UB de manera centralitzada i 
estandarditzada. En aquest sentit, la pàgina web de la Facultat d’Economia i Empresa inclou un accés 
directe (http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html) a l’espai VSMA 
(http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/) de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB, en el qual pot trobar-
se informació sobre matrícula, notes de tall, professorat o rendiment, èxit, graduació, eficiència i 
abandonament dels estudiants per titulacions i assignatures. 
 
Pel que fa a la satisfacció dels grups d’interès, el SGIQ del Centre també es nodreix del sistema 
estandarditzat d’enquestes de satisfacció dels grups d’interès, les quals es relacionen en la taula E3.1. 
L’accés a aquestes enquestes també pot realitzar-se a través de la pàgina web de la Facultat d’Economia 
i Empresa (http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html). Aquests instruments 
de recollida d’informació estan ben implantats. I el seu grau d’eficàcia com a eina de millora està ben 
reconeguda. Tanmateix, també és cert que el percentatge de resposta de les enquestes no és satisfactori. 
Pel que a l’Enquesta de satisfacció dels graduats, l’any 2015 va obtenir un percentatge de resposta de 
16,4% i l’any 2016 va obtenir un percentatge de 18,7%. En relació amb l’Enquesta de satisfacció de serveis, 
el percentatge de resposta dels anys 2015 i 2016 va ser del 10,4% i del 9,1%, respectivament. Finalment, 
l’Enquesta de satisfacció d’opinió dels estudiants té un percentatge de resposta més elevat. En el cas dels 
graus, i per al cursos 2015-16 i2016-2017,aquest percentatge oscil·la entre el 15-17% en el cas del grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses  i el 29-37% en els graus d’Estadística i Empresa Internacional. Pel 
que fa als màsters, el percentatge de resposta fluctua entre el 40-42 % en el cas del Màster de Creació i 
Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica i 65-73% en el Màster d’Internacionalització (Taula 
E3.2). El Pla de Millora reconeix el baix nivell de resposta que, en diversos graus i màsters, tenen les 

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/index.html
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/ensenyaments?title=&field_centres_tid=24&field_tipus_tid=All
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-dadministracio-i-direccio-dempreses
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-dadministracio-i-direccio-dempreses
http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/euc/
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/dades.html
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
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enquestes adreçades als grups d’interès. Per fer-hi front, incorpora algunes accions (PMC,TC-130-E32-02-
15) i assenyala, a més, accions complementàries de recollida d’informació.  
 
 

Taula E3.1 
Enquestes de satisfacció dels grups d’interès 

ENQUESTA ADREÇAT A MOMENT FORMAT PERIODICITAT INICI 

Enquesta als estudiants sobre 
assignatures i professorat de 
graus i màsters universitaris 

Estudiants Al final del 
semestre 

En línia Semestral 2009 

Enquesta d'opinió al 
professorat sobre els 
programes formatius de graus 
i màsters universitaris 

Professors Durant el 
procés 

d'acreditació 
de titulacions 

En línia Semestral 2015 

Enquesta als estudiants sobre 
serveis, instal·lacions i 
activitats 

Estudiants Durant el 
semestre 

En línia Anual 2011 

Enquesta de satisfacció de 
graduats i graduades 

Titulats de 
grau 

En titular-se En línia Anual 2013 

Enquesta d'inserció laboral 
(AQU) 

Titulats de 
cicles, 

màsters i 
doctorat 

Al cap de tres 
anys 

Per telèfon Cada 3 anys 2001 

Enquesta estudi Ocupadors 
(AQU) 

Empreses i 
institucions 

Puntual Per telèfon Puntual 2014 

Notes i Fonts: Agència de Polítiques i de Qualitat. UB. Directrius per a l’elaboració dels informes de seguiment per cada centre de 
la UB. Versió 01.  

 
Taula E3.2 

Percentatges de resposta a l’Enquesta d'opinió dels estudiants sobre professorat i assignatures, 
cursos 2015-2016 I 2016-2017 

Titulació Opinió de Professors Opinió d’Assignatures 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

G. ADE 16,84% 15,26% 15,82% 14,26% 

G. Economia 20,19% 24,27% 19,79% 24,41% 

G. Estadística 35,26% 29,17% 38,60% 33,16% 

G. Sociologia 18,81% 20,58% 20,97% 22,11% 

G. Empresa Internacional 36,98% 33,54% 36,74% 33,37% 

M. CAF 31,59% 29,85% 30,74% 25,00% 

M. Comptabilitat 41,59% 32,77% 54,64% 31,75% 

M. CGEI 39,94% 42,67% 41,06% 42,28% 

M. DEE 61,66% 46,18% 58,01% 51,28% 

M. Economia 47,59% 40,50% 47,80% 40,84% 

M ERCSP  50,19% 63,73% 52,76% 68,29% 

M Gestió Cultural 35,09% 22,20% 37,53% 30,03% 

M Història Econòmica 54,55% 45,12% 55,81% 48,36% 

M Internacionalització 73,93% 65,62% 73,19% 65,90% 

M Màrqueting 55,72% 26,07% 55,32% 26,42% 

M Recerca en Empresa 61,25% 33,10% 63,04% 36,19% 

M Sociologia 59,62% 35,48% 56,57% 37,29% 
Notes i Fonts: Enquestad'opiniódelsestudiantssobreprofessorat i assignatures. Informes agregats per titulacions, disponibles a 
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 

 
Una d’aquestes accions, i com a complement i ampliació de les enquestes als estudiants, consisteix en 
l’elaboració i la implantació d’una enquesta específica de màster, que, de moment, s’ha començat a 
implementar al Màster d’Economia (PMC, TM-130-E32-01-15; TM-130-E32-01-16). D’altra banda, i també 

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html


20 
 

en l’àmbit dels màsters, la realització de reunions amb el coordinador de màster permet capturar la 
informació i opinió dels grups d’interès, un aspecte que ja s’ha implementat en alguns màsters. En l’àmbit 
de graus, es pretén aprofundir en reunions transversals entre professors de diferents assignatures de cada 
curs(PM, TG-060-E14-01-15). 
 
 

Notes i Fonts: Puntuacions homogeneïtzades en el que 1 implica la mínima valoració i 5 la màxima. Les dades originals estan 
expressades en percentatge (coneixement) o en una escala que va de l’1 (deficient) al 4 (excel·lent). Gabinet Tècnic del Rectorat. 
Resultats de l'enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB. Resultats globals. Resultats per centre. 

(http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html i http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html). 

 
A més de les enquestes que s’han assenyalat en la taula 3.1, la Facultat compta amb estudis i informes 
sobre aspectes rellevants de l’activitat acadèmica, elaborats per les oficines de Carreres Professionals i 
Relacions Internacionals, respectivament. Poden destacar-se els següents: 
 
1. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Perfil dels estudiants de nou accés, des del curs 2010-11 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html). 
2. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Carreres Professionals. Informe de pràctiques externes, 
des del curs 2013-14 (http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-
activitats/). 
3. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Carreres Professionals. Informe del programa EUS, des 
del curs 2014-15 (http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-
activitats/). 
4. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Carreres Professionals. Informe de sobre 
desenvolupament professional, des del curs 2014-15 
(http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/). 
4. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Carreres Professionals. Informe de l’Espai Co-Working, 
des del curs 2014-15 (http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-
activitats/). 
5. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Relacions Internacionals (ORI). La mobilitat internacional 
dels estudiants, des del curs 2009-10 (http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/). 

2014 2015 2016

Coneixement 1,28 1,24 1,248

Valoració 2 2,25 2,4

Importància 3,87 3,65 3,8

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Gràfic E3.1
Respostes dels/les alumnes sobre el circuït de queixes, suggeriments i dubtes a la Facultat 

d’Economia i Empresa, 2014-2016.

Coneixement Valoració Importància

http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/perfil.html
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
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6. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Relacions Internacionals.Infografia de la mobilitat 
d’estudiants a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (2010-2017) 
(http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/).  
7. Facultat d’Economia i Empresa. UB. Oficina de Relacions Internacionals. Partner Universities Evaluation. 
(2010-2017) (http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/). 
 
Finalment, i pel que fa als àmbits sobre l’ocupabilitat i l’acció tutorial, els seus responsables han elaborat 
els següents estudis:  
 
1. M. Cristina Poblet Farrés, Nuria Rodríguez Ávila, Raquel Villero Pi (2017): “Impacto del programa de 
desarrollo profesional para la mejora de la empleabilidad de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Barcelona”, XIV Symposium internacional sobre el practicum y las prácticas 
externes. Recursos para un Practicum de Calidad. Poio (Pontevedra), 5, 6 y 7 de juliol de 2017 
(http://reppe.org/poio/?page_id=245). 
 
2. Mercè Costa, Gloria Rubert, Núria Rodríguez, Andrés Coco, Cristina Poblet (2017): “Una aplicació 
específica del pla d’acció tutorial (àrea d’interès en relació amb l’atenció a la discapacitat: Accés a la 
universitat, acollida i seguiment), I Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió. Barcelona, 7 i 8 de 
novembre de 2017 
(http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/16_integracio_dels_estudiants_discapacitats/accions_
d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/I_congres_internacional_universitats_inclusi
o/documents/Taula6/6.2-Una-aplicacio-especifica-del-Pla-daccio-tutorial.pdf). 
 
Un aspecte rellevant per als grups d’interès és la possibilitat de disposar d’un sistema que vehiculi les 
possibles queixes i reclamacions i dels potencials suggeriments (PEQ100).  El curs 2017, i d’acord amb el 
que es preveia en el Pla de Millora de Centre (PMC TC-100-E32-01-15), aquest sistema ha estat millorat.  
A través de la pàgina web de la UB (https://www.ub.edu/eadministracio/QS.html), i, per tant, mitjançant un 
registre electrònic, la FEE ha rebut l’any 2017 un total de 6 queixes/suggeriments. D’aquestes queixes, una 
d’elles feia referència a qüestions relacionades amb l’ús de les instal·lacions. La resta (4 de graus i 1 de 
màster) tenien relació amb temes de l’àmbit acadèmic i de la gestió de l’expedient de l’estudiant (matrícula 
i docència bàsicament). Totes elles van ser respostes amb escreix en els terminis legals establerts i resoltes 
o informades convenientment (en base a normatives). Les queixes registrades electrònicament es 
canalitzen a través del Cap de la Secretaria del Centre que li dona el curs corresponent. El procediment per 
tractar aquestes queixes ha estat, de moment, satisfactori atès que no s’ha rebut cap “contra queixa”. 
Aquest nou sistema electrònic de queixes, suggeriments i dubtes potser permetrà augmentar el 
coneixement i la valoració que fins ara han fet d’aquest servei els estudiants de la Facultat d’Economia i 
Empresa, tal i com mostra el Gràfic E3.1. 
 
 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i, si escau, genera un pla de millora que 
s’utilitza per a la seva millora continuada. 
 
El SGIQ del Centre tendeix a revisar-se periòdicament a través del que estableix el PEQ011. Tanmateix, a 
finals de l’any 2018, passats gairebé tres anys des de la seva elaboració i implementació, es preveu que es 
disseny un pla per procedir a la revisió sistemàtica dels diferents PEQ del Centre per tal de garantir-ne la 
correcta implantació i també l’adequació a les necessitats existents actualment (PMC TC-011-E33-01-17). 
 
En qualsevol cas, la Facultat compta amb un Pla de Millora, que s’adjunta en aquest Informe, i que és 
revisat pels principals agents implicats, incloent l’Equip Deganal, els/les Caps d’Estudis de grau i els/les 
Coordinadors/res de Màster així com integrants de la Comissió de la Qualitat de la Facultat. Algunes de les 
accions han estat molt adequades per assolir la millora esperada, si bé també s’ha observat que serà 
necessari augmentar la concreció d’algunes de les propostes per tal de garantir l’èxit en l’assoliment de la 
millora. 
 
 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/
http://reppe.org/poio/?page_id=245
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/16_integracio_dels_estudiants_discapacitats/accions_d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/I_congres_internacional_universitats_inclusio/documents/Taula6/6.2-Una-aplicacio-especifica-del-Pla-daccio-tutorial.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/16_integracio_dels_estudiants_discapacitats/accions_d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/I_congres_internacional_universitats_inclusio/documents/Taula6/6.2-Una-aplicacio-especifica-del-Pla-daccio-tutorial.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/16_integracio_dels_estudiants_discapacitats/accions_d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/I_congres_internacional_universitats_inclusio/documents/Taula6/6.2-Una-aplicacio-especifica-del-Pla-daccio-tutorial.pdf
https://www.ub.edu/eadministracio/QS.html
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Valoració final 

 
L’evidència aportada permet concloure que l’estàndard 3s’assoleix, si bé caldrà considerar la millora 
d’alguns aspectes concrets, que poden resumir-se de la següent manera: el grau de resposta d’alguns dels 
instruments de recollida d’informació dels grups d’interès; el procés de revisió dels PEQ i, finalment, el nivell 
de concreció d’alguns àmbits del Pla de Millora del Centre. 
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Estàndard 4. Adequació del Professorat al programa formatiu 
 
4.1. Introducció general 
 
Com s’ha assenyalat en la introducció d’aquest informe, el nombre de professors, reduït a efectius 
equivalents a temps complet (EETC),ha disminuït un 3,7% en els darrers 4 cursos.Ara bé, si només 
considerem els cursos  2015-16 i 2016-17 el nombre d’EETC ha experimentat un lleuger augment i ha 
passat de 433 a 438.La relació del nombre d’estudiants per professor no s’ha alterat de manera significativa 
i la ràtio EETC per cada 100 alumnes es situa a l’entorn de 6, mentre que en el cas de la Universitat de 
Barcelona en el seu conjunt és de 9.  
 

Taula E4.1 
Personal Docent i Investigador a la Facultat d’Economia i Empresa i a la Universitat de 

Barcelona 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2013-14 2014 - 15 2015 - 16 2016 – 17 

Facultat d’Economia i Empresa 

Efectius totals 606 585 580 600 

Efectius Equivalents a temps complert (EETC) 455 442 433 438 

EETC per cada 100 estudiants* 6,5 6,1 6,0 6,2 

Universitat de Barcelona 

Efectius totals 5.312 5.190 5.311 5.529 

Efectius Equivalents a temps complert (EETC) 3.887 3.796 3.829 3.864 

EETC per cada 100 estudiants* 9,3 8,9 9,0 9,2 
Notes i Fonts: *Només s’inclouen estudiants de grau. Elaboració pròpia a partir de 
http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html 

 
La taula E4.1 permet observar, per a un període més ampli al que s’ha descrit anteriorment, l’evolució que 
estem assenyalant. Aquestes dades suggereixen que el nombre d’EETC no està en dissonància amb el 
nombre d’estudiants, tot i que alguns d’aquests efectius mantenen una status laboral que s’allunya d’una 
situació òptima. Per exemple, el curs 2015-16 al voltant del 7% del professorat permanent es trobava en 
situació d’interinatge. A més el nombre de professors associats ha augmentat molt notablement en els 
darrers cursos, una tendència general a la UB. El curs 2016-17 la FEE comptava amb uns 250 professors 
associats. 
 
Pel que fa a la tipologia i categories de professorat, la darrera informació disponible fa referència al curs 
2015-16. Segons aquesta informació, les hores de docència en els graus de la FEE es dividien, per grans 
grups, de la següent manera: professors permanents (59%), professors lectors (3%), professors associats 
(32%), i investigadors i professors visitants (6%). En relació amb els dos primers grups, professorat 
permanent i professorat lector de la FEE, pot assenyalar-se que durant el curs 2015-16el 92% d’aquest 
col·lectiu estava format per doctors, el 85% disposava de quinquennis docents i gairebé el 50% tenia 
sexennis de recerca. Certament, aquestes proporcions són menors quan es consideren els quinquennis i 
els sexennis vius (18% i 34%, respectivament). En la mesura que algun d’aquests efectius han abandonat 
la situació d’interinatge i d’altres han pogut optar amb més garanties als trams esmentats, caldria esperar 
una certa millora per al curs 2016-17. De  la resta de col·lectius que formaven el PDI de la Facultat 
d’Economia i Empresa durant el 2015-16, el més nombrós era sense dubte el que estava format per 
professors associats, dels quals el 26% eren doctors.  
 
Certament, l’anterior descripció indica la necessitat de millora d’alguns dels àmbits esmentats, vinculats a 
la situació general de la UB i de la política universitària. Tanmateix, segons l’Enquesta d'opinió de l'alumnat 
de màsters universitaris corresponent al curs 2016-17 la puntuació que han obtingut els professors de la 
FEE a la pregunta “En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de 
l’assignatura” és relativament satisfactòria, d’un 6,9(sobre 10) en el cas dels graus i d’un 7,7 en el cas dels 

http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html
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màsters. Es tracta de puntuacions força similars a les del curs 2015-16, si bé és evident que existeix 
variabilitat entre titulacions. 
 
Els següents apartats analitzen dues d’aquestes titulacions en relació amb l’adequació del professorat al 
programa formatiu durant els curs 2015-16 i 2016-17. 
 
 
4.2. Grau d’Empresa Internacional 
 
El professorat que va realitzar docència al GEI el curs 2015-16 va ser adequat ja que, en aquest curs 
2015-16, en el qual només s’havia implantat fins al tercer curs del Pla d’Estudis, hi va haver 40 professors 
amb docència al GEI i d’aquests, el 55% eren doctors, el 50% treballava a temps complert i el 15% estava 
acreditat. Aquests percentatges van ser molt similars pel que fa a les hores de docència impartides per 
cada col·lectiu al grau. En quant al reconeixement de la recerca d’aquest professorat, el 20% tenien un tram 
de recerca viu i el 2% en tenien, tot i que ja no viu. Mentre que el 10% tenien un tram de docència viu i un 
28% tenien tram, però no viu. La relació estudiant/PDI a temps complert en aquest curs va ser de 26,88 en 
aquest curs, i per tant, el professorat destinat pel centre era suficient per atendre els estudiants. Pel que 
fa al curs 2016-17, malauradament encara no es disposen de les dades VSMA sobre les característiques 
del professorat que va realitzar docència al GEI durant aquest curs, en el que ja s’havien implantat els 
quatre cursos del Pla d’Estudis, ni sobre quina va ser en aquest curs la relació estudiant/PDI a temps 
complet.  
 
En relació amb els criteris d’assignació del professorat a les assignatures del primer curs i de la 
supervisió i avaluació tant dels TFG, així com de les Pràctiques Curriculars (que són optatives en el 
GEI), des de l’Àrea Acadèmica de la Facultat es centralitza l’encàrrec docent de tots els graus als 
departaments. I són els departaments, els que decideixen a quin professorat en concret destinen, tot i que 
se’ls demana que intentin tenir una especial cura en la selecció del professorat destinat a aquests casos 
concrets donades les seves característiques.  
 
Si analitzem les característiques dels professors que van desenvolupar la docència als estudiants del 
primer curs del GEI, durant els cursos2015-16 i 2016-17, de 10 professors, la meitat era titular o catedràtic 
d’Escola o Universitat, un era lector i 4 professors associats. D’aquest professorat, 4 tenien quinquennis, 2 
tenien sexennis (i el darrer viu) i 3 professors tenien un PDA de recerca amb la màxima qualificació (AA). 
 
En relació als professors que van desenvolupar la supervisió i avaluació dels TFG dels estudiants 
del GEI,el curs 2015-16, de 22 professors 9 eren titulars o catedràtics d’Escola o Universitat,  2 eren 
agregats, 3 lectors i 8 professors associats. D’aquest professorat, 9 tenien quinquennis, 4 tenien sexennis 
(i el darrer viu) i 3 professors tenien un PDA de recerca amb la màxima qualificació (AA). Referent al curs 
2016-17, de 28 professors, 15 eren titulars o catedràtics d’Escola o Universitat, 3 eren agregats, 2 lectors, 
1 post doc, 1 col·laborador doctor i 6 professors associats. D’aquest professorat, 19 tenien quinquennis, 11 
tenien sexennis (i 6 tenien el darrer sexenni viu) i 6 professors tenien un PDA de recerca amb la màxima 
qualificació (AA).       
 
Al Consell d’Estudis del GEI del 1/12/2016 es va presentar i debatre l’informe sobre els resultats de les 
Enquestes d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el Professorat del GEI del curs 2015-
16. El percentatge de resposta per part dels estudiants respecte del total de matriculats en aquest curs va 
ser relativament elevat, situant-se de mitjana en el 36,7% en les enquestes sobre les assignatures i en el 
37,2% en les enquestes sobre el professorat, mostrant una evolució a l’alça respecte a la participació dels 
cursos anteriors –tot i que es va donar una diferència important entre els semestres, ja que al primer la 
participació dels estudiants en les dues enquestes va ser superior al 40%, mentre que en segon semestre 
només es va situar al voltant del 30%–. 
 
L’informe sobre els resultats de les Enquestes d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el 
Professorat del GEI del curs 2016-17 es va presentar i debatre al Consell d’Estudis del GEI el 27/11/2017. 
El percentatge de resposta per part dels estudiants respecte del total de matriculats en aquest curs també 



25 
 

va ser relativament elevat, situant-se sempre per sobre del 30%, tant en les enquestes sobre les 
assignatures com en les enquestes sobre el professorat. No obstant, aquest resultat és inferior al que es 
va aconseguir el primer semestre del curs passat –per sobre el 40%–, però superior en el cas del segon 
semestre –al voltant del 30%–, mostrant que la participació s’ha mantingut més estable en el dos semestres 
aquest curs, a diferència del que succeïa en cursos anteriors, en els quals la participació baixava a final de 
curs. En el primer semestre s’han pogut fer informes del 80% dels grups planificats i en el segon semestre 
del 95% dels grups planificats. Destacar també que al voltant del 70% dels estudiants que han respost a 
les enquestes són dones, essent aquest un percentatge bastant més alt que el que representen al grau, pel 
que es pot afirmar que elles participen molt més en aquesta activitat.  
 
El curs 2015-16, el grau de satisfacció general amb l’assignatura al grau del primer semestre va ser de 
mitjana de 6,96 sobre 10 i al segon semestre va ser del 6,83, essent aquests resultats relativament alts i 
lleugerament superiors als del curs anterior. Aquest curs només hi ha una assignatura que obté una 
puntuació inferior a 5/10, n’hi ha altres dotze en què la puntuació està entre 5/10 i 7/10, onze entre 7/10i 
8/10 i en nou assignatures la puntuació és superior a 8/10. En el cas del curs 2016-17, el primer semestre 
la satisfacció general amb l’assignatura al grau va ser de mitjana de 6,67/10, mentre que al segon semestre 
va ser del 6,38/10, uns resultats lleugerament inferiors en comparació als del curs anterior. Concretant per 
assignatures, durant el primer semestre del curs 2016-17, de les 20 assignatures amb informe, només hi 
ha una assignatura amb la que la satisfacció estigui per sota 5/10, mentre que sis assignatures són 
valorades entre 7/10 i 9/10 i tres assignatures son valorades pels estudiants per sobre 9/10. Pel que fa a la 
valoració de les 17 assignatures amb informe del segon semestre del curs 2016-17, només dues van ser 
valorades per sota 5/10 i sis valorades per sobre 7/10. 
 
El curs 2015-16 els aspectes més valorats de mitjana han estat els que fan referència a la correspondència 
entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l’assignatura i a la utilitat del material d’estudi i de consulta 
proposat. Mentre que els ítems amb una valoració més baixa –tot i que també força elevada i es situa al 
voltant de 7/10– han estat els relacionats amb l’adequació de les activitats formatives i el grau de satisfacció 
general amb l‘assignatura. En el curs 2016-17, els aspectes més i menys valorats de mitjana, han estat els 
mateixos tant al primer, com al segon semestre (coincidint amb els resultats dels cursos anteriors). Així, els 
millor valorats han esta l’ítem 4 (Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits 
de l’assignatura) i l’ítem 5 (El material d’estudi i de consulta proposat m’ha estat útil per a l‘aprenentatge). 
Mentre que els ítems menys valorats han estat l’ítem 2 (Les activitats formatives (classes magistrals, 
exercicis, seminaris, etc.) m’han resultat adequades per aprofitar l’assignatura) i l’ítem 1 (En general, estic 
satisfet amb l‘assignatura). 
 
Respecte el grau de satisfacció general amb el professorat, el primer semestre del curs 2015-16 va 
obtenir de mitjana una puntuació de 7,32/10 mentre que en el segon semestre d’aquest mateix curs va ser 
de 6,74/10, essent també lleugerament superiors a les aconseguides el curs anterior. Aquesta elevada 
desviació ve donada pel fet que hi ha diferències importants en el grau de satisfacció dels estudiants 
respecte a la labor docent dels professors. Concretament, hi ha quatre professors/es amb una qualificació 
superior a 9/10, n’hi ha cinc entre 8/10 i 9/10, deu amb una qualificació entre 7/10 i 8/10, onze professors 
entre 5/10i 7/10 i dos amb una qualificació inferior a 5/10. En el cas del curs 2016-17, el grau de satisfacció 
general amb el professorat al primer semestre de mitjana va esser valorat amb una puntuació de 6,70/10 
mentre que en el segon semestre va ser de 6,89/10. Aquests resultats són lleugerament inferiors en el cas 
del primer semestre d’aquest curs 2016-17 i superior en el cas del segon semestre respecte als del curs 
2015-16. S’observa una elevada desviació causada pel fet que hi ha diferències importants en el grau de 
satisfacció dels estudiants respecte a la labor docent dels professors. Al primer semestre del 2016-17, de 
21 professors/es amb informe, només n’hi ha un amb una valoració inferior a 5/10, mentre que set 
professors/es son valorats per sobre 7/10 i altres dos per sobre 9/10. AI segon semestre del 2016-17, 
comptem amb informe de 20 professors/es i d’aquests, tres son valorats per sota de 5/10, deu son valorats 
per sobre de 7/10 i dos aconsegueixen una valoració superior a 9/10. 
 
El curs 2015-16, els ítems més valorats, tant al 1er com al 2n semestre han estat els relacionats amb el 
compliment de les tasques com a docent i amb el manteniment un bon clima de comunicació i relació amb 
els estudiants. Mentre que els ítems menys valorats es refereixen a la claredat per transmetre els continguts 
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de l’assignatura i el grau general de satisfacció amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de 
l’assignatura, que han estat valorades al voltant de 7/10.Pel que fa al curs 2016-17, els aspectes més i 
menys valorats de mitjana també han coincidit els dos semestres i amb els del curs passat. Pel que fa als 
ítems millor valorats han estat l’ítem 4 (Ha complert adequadament amb les seves tasques com a docent 
(pla docent, programa de l’assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.)) i l’ítem 2 (Manté un 
bon clima de comunicació i relació amb els estudiants). I els ítems menys valorats aquest curs han estat 
l’ítem 3 (Transmet amb claredat els continguts de l’assignatura) i l’ítem 1 (En general estic satisfet amb 
l’activitat docent duta a terme pel professor/a de l’assignatura). 
 
Cal destacar, que al Grau en Empresa Internacional tota la docència es realitza íntegrament en anglès i 
que en conseqüència, aquests professors, amés de tenir la especialització en la seva matèria concreta, 
també tenen el domini d’aquesta llengua. 
 
En definitiva, es considera que el professorat que va realitzar docència al GEI els cursos 2015-16 i 2016-
17 va ser adequat pel que fa a les característiques d’aquests i suficient donada la ràtio relativament baixa 
d‘estudiant/PDI a temps complet. En relació amb els criteris d’assignació del professorat a les assignatures 
del primer curs i de la supervisió i avaluació tant dels TFG, així com de les Pràctiques Curriculars, si bé són 
els departaments els que decideixen a quin professorat en concret destinen, des de l’àrea acadèmica de la 
Facultat es demana que intentin tenir una especial cura en la selecció del professorat. També fem una 
valoració positiva dels resultats de les Enquestes d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el 
Professorat del GEI, donat que, tant pel curs 2015-16, com pel curs 2016-17, mostren que la participació 
dels estudiants va estar al voltant del 40% i que la seva satisfacció general està sempre propera al 7/10 de 
mitjana. Igualment, i per tal d’incrementar més la participació dels estudiants es va decidir que el proper 
curs 2017-18 es faria una actuació per part de la Cap d’Estudis consistent a anar a les aules de tots els 
cursos en horari lectiu i demanar als estudiants que fessin les enquestes en aquell moment des dels seus 
telèfons mòbils, tabletes o ordinadors.  
 
 
4.3. Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 
 
El professorat que va realitzar la docència al Màster el curs 2015-2016 va ser adequat ja que hi va haver 

21 professors, el 47,6% dels quals eren doctors, essent lleugerament inferior el percentatge de professors 

a temps complet.. Dels professors a temps complet, 1 era catedràtic d’universitat, 4 professors titulars 

d’universitat i 5 professors titulars d’escola universitària. La resta de professorat és associat. Durant el curs 

2016-2017 el nombre total de professors va ser de 22. D’aquests professors un 41% eren doctors. El 

percentatge de professors a temps complet va ser del 36%. Dels professors a temps complet, 1 era 

catedràtic d’universitat, 4 professors titulars d’universitat i 3 professors titulars d’escola universitària. La 

resta de professorat és associat.  

Val a dir que el professorat d’un màster professionalitzador, a banda de tenir coneixements teòrics de la 

matèria que imparteix, ha de mantenir un contacte directe amb les empreses i conèixer la casuística real 

que planteja la seva assignatura per transmetre-la al seu alumnat. Per aquest motiu, el volum de professors 

associats és elevat  en les dues edicions del màster. El professorat del Màster complia aquests requisits i 

tots aquells docents que van ser contractats amb aquesta finalitat, tenien un perfil de professor associat, 

especialista en la matèria que havia d’impartir. 

S’ha observat que a la web del màster no s’inclouen les dades sobre el perfil del professorat. La proposta 

de millora TC-140-E21-03-15 (Potenciar la publicació de webs personals del personal acadèmic i 

professional del PDI) s’intentarà dur a terme durant el curs 2017-18. 

Quant a l’organització, la coordinació va demanar el professorat necessari per impartir les assignatures del 

Màster als departaments. Els departaments van decidir el professorat que acabaven destinant al Màster, 

atenent a les recomanacions de la coordinació de tenir una especial cura en la selecció del professorat 
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especialista en cada una de les matèries. També cal esmentar que si la coordinació s’assabenta d’alguna 

disfunció la comunica ràpidament als departaments per intentar corregir-la. 

Pel que fa a l’adequació del professorat responsable de la supervisió i avaluació dels TFM, s’intenta que la 

persona nomenada sigui la que l’alumne ha demanat, si bé, en alguns casos això no és possible perquè el 

tutor sol·licitat no és especialista en el tema que l’alumne vol investigar o bé, perquè el tutor no pot assumir 

aquella càrrega de treball. Com que el curs 2015-2016, era l’any d’inici del Màster, els TFM de l’àrea fiscal 

van ser tutoritzats només per dos professors col·legiadament, un dels quals és el que coordina tot el 

professorat d’aquesta àrea. Donat que molts alumnes no tenien clar el tema sobre el qual pensaven 

treballar, aquest duet va proposar-los treballs afins a les seves línies de recerca si bé, van acceptar la 

direcció d’altres temes, en cas que l’alumne ja tingués una idea formada sobre la línia de treball que pensava 

seguir. Per contra els treballs dels alumnes de la Menció de Comptabilitat van ser supervisats tal com hem 

descrit anteriorment. 

Durant el curs 2016-2017, va haver-hi un canvi d’estratègia en la direcció dels TFM de fiscalitat i ja no era 

un tàndem de dos professors els que dirigien els treballs. Per la càrrega de treball que suposava dirigir tots 

els TFM, es va decidir que seguiria el mateix funcionament que amb els treballs de comptabilitat. 

Cal assenyalar també que en aquesta tasca els professors titulars a temps complet són els que assumeixen 

la tutorització de la major part dels treballs donat que estan més avesats a realitzar recerca. Així 6 dels 9 

treballs defensats van ser dirigits per aquesta categoria de professorat. El curs 2015-2016 es van defensar 

un total de 9 treballs, 5 d’alumnes de la Menció en Comptabilitat i 4 de la Menció de Fiscalitat. La mitjana 

de notes va ser de notable i els tres primers premis de l’associació ACCID (Associació Catalana de 

Comptabilitat i Direcció) als millors Treballs Finals de Màster van ser atorgats als nostres alumnes. 

El curs 2016-2017 es van matricular 23 alumnes a aquesta assignatura i només 2 d’ells no va acabar 

defensant el TFM per qüestions laborals. Dels 22 treballs defensats, 11 van ser de la Menció de 

comptabilitat i 10 de la Menció de fiscalitat. La mitjana de notes és de 7,57/10. Cinc d’aquests treballs es 

presentaran als premis ACCID que es concedeixen el març del 2018. 

El curs 2016-2017, la majoria dels alumnes de la Menció de Comptabilitat que havien de presentar el TFM 

el mes de juny no l’havien acabat perquè van deixar tota la feina per l’últim moment, malgrat la insistència 

del tutor i de la coordinadora dels TFM per avançar la recerca. Finalment, es va decidir endarrerir la 

presentació al mes de setembre per aconseguir una millor qualitat dels treballs. Donades les 

circumstàncies, s’ha fet una proposta de millora per al curs 2017-2018, establint-se un timing de lliurament 

d’esborranys per intentar que aquest fet no es repeteixi. 

Pel que fa als tutors de pràctiques, cal diferenciar entre les pràctiques curriculars i les extra-curriculars. Les 

pràctiques curriculars, assignatura optativa, són tutoritzades per una sola persona, la coordinadora del 

Màster. El deganat va considerar que essent la primera edició del Màster, la coordinació podria entrar en 

contacte amb les empreses, tenir un feedback directe amb els tutors d’empresa i els alumnes, per conèixer 

el resultat dels aprenentatges impartits. Pensem que fer-ho d’aquesta manera ha estat molt encertat. Ha 

permès tenir un major contacte de la coordinació amb els alumnes i conèixer l’opinió de les empreses sobre 

el treball que s’està fent. En general, les pràctiques han ofert la possibilitat d’entrar en contacte amb treballs 

afins al perfil d’un alumne de màster i en molts casos, els alumnes han pogut quedar-se a treballar en 

l’empresa on realitzaven les pràctiques. En el curs 2016-17 es va seguir el mateix funcionament que en el 

curs anterior. 

Les pràctiques extra-curriculars, són tutoritzades per un professor del departament d’Empresa que és la 

persona designada per la Facultat per portar a terme aquesta tasca. Aquest professor ha tingut contacte 

directe  amb les empreses durant molts anys, coneix en profunditat les diferents àrees funcionals i té una 

experiència immillorable per dur a terme aquesta tasca. La coordinació del màster preveu ampliar la 

informació que té a l’abast sobre el procés de pràctiques extra-curriculars.  
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El nombre d’alumnes que van realitzar pràctiques curriculars el curs 2015-16 va ser de 6 alumnes i el mateix 

nombre d’alumnes van realitzar-les extra-curriculars. Cal assenyalar que el percentatge pot semblar baix 

però no va ser així perquè la resta d’alumnes ja treballaven. En conseqüència, molts ja estaven formant-se 

a nivell pràctic amb contractes diferents als de pràctiques. 

El curs 2016-2017, 6 alumnes van realitzar pràctiques curriculars i 16 d’extracurriculars. Cal assenyalar que 

el curs 2016-2017 va augmentar exponencialment el número d’ofertes de treball que va rebre directament 

la coordinació pels alumnes. De fet, moltes d’elles no van ser cobertes perquè tots els alumnes que 

desitjaven fer pràctiques ja tenien subscrits convenis. Donada la situació, es van oferir aquests treballs als 

alumnes de la Menció de Comptabilitat i Fiscalitat del Grau d’ADE. 

Cal esmentar també que l’any 2016-2017, el màster tenia un alumne amb necessitats especials. Per aquest 

alumne que tenia una discapacitat important, es va gestionar amb l’ajuda del Servei d’Atenció a l’Estudiant 

de la Universitat una Beca ONCE – CRUE per efectuar pràctiques a Unimeba Assessors, S.L. 

(http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx). Després del període de 

pràctiques, l’alumne va aconseguir un contracte de treball en aquesta empresa. 

Pel que fa a la valoració de la participació i dels resultats obtinguts de la satisfacció dels estudiants durant 

el curs 2015-16, val a dir que no es disposa de les dades agregades del primer quadrimestre. El nombre 

de respostes recollides del segon quadrimestre va ser del 41,6%, si bé només es van elaborar el 84,6% 

dels informes perquè la resta d’informes, el 16,4%, tenien un nombre de respostes inferior a 3. En general, 

la valoració de les assignatures és positiva. La mitjana del “Nivell de satisfacció amb l’assignatura” és de 

7,85/10. Per altra banda, la valoració del professorat és lleugerament superior a la valoració que es fa de 

les assignatures, en concret és d’un 8,28/10. 

Pel que fa al curs 2016-2017 assenyalar que només es disposa del 29,5% i del 35,8% de respostes 

recollides pel primer i segon quadrimestre, respectivament. Amb aquestes dades, només es van elaborar 

informes del 80% de les assignatures perquè del 20% restant, el nombre de respostes era inferior a 3 en 

els dos quadrimestres. Els resultats agregats indiquen que l’ítem sobre “Nivell de satisfacció amb 

l’assignatura” el primer quadrimestre és puntuat amb una mitjana del 6,18/10 i amb un 7,83/10 el  segon. 

Si comparem el nivell de satisfacció de les dades del segon quadrimestre dels cursos 15-16 i 16-17 veiem 

que la valoració mitjana és manté elevada. El contrast en la valoració de les assignatures entre primer i 

segon quadrimestre del curs 2016-2017 segurament és causada, perquè en el primer quadrimestre les 

assignatures corresponen al bloc comú, mentre que en el segon quadrimestre els estudiants cursen les 

assignatures pròpies de la menció que han escollit, i en conseqüència, són aquelles més afins als seus 

interessos. No es disposa de la valoració agregada del professorat per al curs 2016-2017. 

La baixa participació en les enquestes del curs 2016-2017 es recull en la proposta de millora TC-130-E32-

02-15, que preveu potenciar la participació dels estudiants a les enquestes de satisfacció. Des de la 

coordinació del màster s’ha demanat als alumnes via correu electrònic que participin en aquest procés. Per 

altra banda, s’ha allargat el termini per completar les enquestes per aconseguir el màxim nombre de 

respostes possible. 

Al final de cada curs, la coordinació del màster conjuntament amb els responsables de la docència dels 

departaments analitzen les dades disponibles i s’implementen les mesures oportunes per corregir aquelles 

dades menys satisfactòries. S’ha de dir a favor dels docents, que les matèries pitjor valorades són aquelles 

que tenen un contingut més feixuc. No obstant això, en les dues edicions que analitzem es va intentar 

buscar solucions per millorar el nivell de satisfacció  obtingut. 

En resum, es considera que el professorat que va realitzar docència al màster els cursos 2015-16 i 2016-

17 va ser adequat pel que fa a les característiques d’aquests. En relació als criteris d’assignació del 

professorat a les assignatures i de la supervisió i avaluació tan dels TFM, així com de les pràctiques 

curriculars, si bé són els departaments els que decideixen a quin professorat en concret destinen, des de 

la coordinació es demana que intentin tenir una especial cura en la selecció del professorat associat perquè 

http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
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no és suficient tenir uns coneixements elevats de l’assignatura sinó també tenir les capacitats comunicatives 

adequades per realitzar una docència atractiva. També fem una valoració positiva dels resultats de les 

enquestes d’opinió dels estudiants sobre les assignatures i el professorat del màster, donat que tan pel curs 

2015-16 com pel curs 2016-17 les valoracions són satisfactòries. 

 
Valoració final 
 
En definitiva, de l’anàlisi realitzat cal concloure que el professorat que imparteix les titulacions analitzades 
és suficient i adequat, d’acord amb les característiques d’aquestes titulacions i el nombre d’estudiants. 
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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 
 
El PEQ 050 de la FEE regula tots els procediments implicats en les accions d’orientació als estudiants, en 
les diferents fases dels seus estudis. Una part d’aquesta l’orientació cal relacionar-la amb els serveis que 
la UB disposa en l’àmbit de l’acollida i d’altres prestacions logístiques (habitatge, etc.,) així com amb 
l’orientació acadèmica i professional (beques, mobilitat, etc.) i inserció laboral. Aquesta informació es facilita 
des del SAE (Servei d’Acollida a Estudiants) (http://www.ub.edu/sae/) i també des de la FEE que, a més, 
disposa en el seu web d’un espai específic per als nous estudiants 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/nous_estudiants/), a més d’altra informació vinculada als serveis 
d’orientació acadèmica i professional específics als estudiants de la FEE 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/). Així, la FEE compta amb una Oficina de Relacions Internacionals 
que, a través dels més de 200 convenis que ha desenvolupat, permet als estudiants cursar part dels seus 
estudis a universitats europees, americanes, asiàtiques i australianes. 
(http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/). El PEQ80 descriu els processos implicats en les 
accions de mobilitat internacional dels estudiants.  
 
La Facultat també compta amb una Oficina de Carreres Professionals, els procediments de la qual estan 
descrits en el PEQ70. Aquesta oficina engloba l’oferta de serveis d’orientació professional i ofereix la 
possibilitat de triar entre centenars d’empreses i institucions per cursar-hi pràctiques curriculars, organitza 
seminaris, i presentacions d’empreses i activitats per assessorar els estudiants en la cerca de feina 
(http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/). Per exemple, des d’aquesta oficina s’organitza el fòrum 
d’ocupació, en el qual els estudiants poden establir un primer contacte amb diverses entitats, realitzar 
‘netwoking’ amb els professionals de Recursos Humans i Caps de Departament, lliurar el seu currículum i 
informar-se sobre les organitzacions, els perfils que busquen, etc. L’Oficina de Carreres Professionals fa 
uns informes en els quals analitzen tota la informació rellevant respecte a la inserció laboral 
(www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/wp-content/uploads/2015/07/CP2015-2016-Desenvolupament-
Professional.pdf). 
 
En el marc dels serveis d’orientació acadèmica, la FEE considera que l’acció tutorial  és un element bàsic 
en l’orientació acadèmica de l’estudiant, atès que acompanya l’estudiant en la seva formació universitària i 
resol alguns dels dubtes que puguin sorgir a l’estudiant. Aquesta acció tutorial s’inicia durant els mesos de 
Juny i Juliol, amb l’objectiu de planificar l’atenció dels alumnes de nou ingrés. Tota la comunicació i activitats 
del PAT es difon a través del campus virtual.  
 
El Pla d’Acció Tutorial (PAT), associat al PEQ050, compta amb el suport institucional del/la Vicedegà/na 
Acadèmic/a i és coordinat per un/a professor/a, que compta amb el suport d’un becari/a. Es designen 
tutors/res per a grups d’alumnes de nou accés (professors/res voluntaris/àries que reben formació  en 
sessions organitzades per la coordinació del PAT i l’IEC) els quals, conjuntament amb un/a alumne/a tutor/a 
(alumnes de cursos superiors inscrits a l’activitat “La tutoria entre iguals”, reconeixement de 3 ETCS), 
desenvolupen l’acció tutorial de cada nou alumne/a. Els/les tutors/res i alumnes tutors/res tenen el suport 
d’unes pautes, elaborades per la coordinació del PAT, que els hi faciliten la preparació i realització de les 
sessions. Els dos darrers cursos (2015-16 i 2016-17) l’acció tutorial a la FEE va comptar amb 75 
professors/res tutors/res i 94 alumnes tutors/res. 
 
El PAT permet identificar les necessitats dels alumnes a través dels professors/res, tutors/res, alumnes 
tutors/res, caps d’estudis o coordinació PAT. Aquestes necessitats es detecten a través de les tutories 
grupals (tutoria inicial als alumnes de nou accés) i de les tutories individuals, les tutories específics per a 
alumnes amb necessitats educatives especifiques (ANEE) o les tutories a alumnes esportistes d’alt 
rendiment (AEAN). 
 
Durant tot el curs acadèmic, la comunicació i les activitats del PAT es difonen a través del campus virtual, 
que té la mateixa estructura, organització i funcionament que les assignatures regulars i és accessible per 

http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/economiaempresa/nous_estudiants/
http://www.ub.edu/economiaempresa/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/wp-content/uploads/2015/07/CP2015-2016-Desenvolupament-Professional.pdf
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/wp-content/uploads/2015/07/CP2015-2016-Desenvolupament-Professional.pdf
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a tot l’alumnat. A més, l’alumne/a tutor/a elabora un informe de la tutoria entre iguals, tant al 1r com al 2n 
semestre del primer curs. La coordinació del PAT fa el seguiment dels temes que figuren a l’informe amb 
l’objectiu d’intentar donar la resposta més adient en cada cas. 
 

Taula E5.1 
Valoracions de l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la Facultat d’Economia i 

Empresa, cursos 2013-14 a 2015-16 
(escala d’1, totalment en desacord, a 5, totalment d’acord)  

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al  meu aprenentatge 3,43 2,86 3,32 

Els serveis de suport a l'estudiant (informació, matriculació, tràmits  acadèmics, beques, 
orientació, etc.) m'han ofert un bon assessorament i atenció 

2,90 2,86 3,00 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per una futura activitat 
professional 

3,38 3,39 3,47 

Notes i Fonts: Gabinet Tècnic del Rectorat. Enquesta de satisfacció de graduats i graduades. Informe detallat per ítem i centre. 
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html. 
 

En definitiva, els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i, a més, 
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. Així ho sembla indicar la darrera 
Enquesta de satisfacció de graduats i graduades disponible (2015-16), en la qual es valora amb un 3,32, 
en una escala d’1 a 5, l’ítem 10(Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu 
aprenentatge), amb un 3,0 l’ítem 14 (Els serveis de suport a l'estudiant, informació, matriculació, tràmits 
acadèmics, beques, orientació, etc., m'han ofert un bon assessorament i atenció) i amb un 3,47 l’ítem 19 
(La formació rebuda m'ha permès millorar les capacitats per a l'activitat professional). Evidentment, 
aquestes puntuacions tenen marge de millora.  
 
Però potser encara més important és saber si existeix un coneixement adequat d’aquests serveis. 
L’Enquesta als estudiants sobre serveis, instal·lacions i activitats mostra, per exemple, que el curs 2015-16 
el coneixement d’àmbits com el Servei d’Atenció a l’Estudiant o dels programes d’orientació universitària 
tenien valors molt baixos, generalment inferiors a 3 en una escala d’1 a 5 (Annex 5.1 d’aquest informe). 
Aquests és un aspecte que caldrà incloure en la reflexió que s’està duent a terme sobre la política 
comunicativa del Centre (PMC, TC-140-E21-04-15).Ara bé, també és cert que en alguns àmbits específics 
la situació no s’ajusta exactament al que suggereix la informació general. Les dades sobre participació a 
les tutories organitzades pel PAT (i per tant sobre el coneixement d’aquest servei) entre els alumnes de 
primer curs de la FEE són força positives. En canvi, no es pot dir el mateix quan centrem l’atenció en 
l’alumnat de cursos superiors. Per això mateix es preveu millorar la difusió del PAT de la FEE, especialment 
en àmbits determinats i entre l’alumnat que ja ha cursat el primer curs. Aquesta millora està inclosa en el 
PMC TC-050-E51-01-17. 
 
 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 
 
La FEE posa a disposició de l’estudiant, per al desenvolupament de les seves activitats, tots els recursos 
materials dels quals disposa. Aquesta gestió de recursos es contempla en el procés PEQ110 del SAIQU 
(Gestió dels recursos materials). Això inclou, entre d’altres, la biblioteca, l’aulari on s’imparteix la docència, 
les aules d’informàtica o les sales d’estudi. En general, i com també ha succeït en el conjunt de la UB, la 
valoració d’aquests serveis per part de l’alumnat ha tendit a disminuir en els dos darrers cursos per als 
quals disposem d’informació (Taula E5.2). L’aspecte que disposa d’una puntuació més baixa fa referència 
a les aules on s’imparteix la docència, mentre que el que obté una valoració més elevada és el servei de 
biblioteca del Centre. Amb l’excepció de l’aulari, la majoria d’aquests recursos obtenen, tanmateix, 
puntuacions superiors al 2, en una escala de valoració de l’1 al 4. 
 
I potser més important encara. Segons l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades per a la Facultat 
d’Economia i Empresa (Taula E5.3), els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència 

http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html
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han respost de manera més que satisfactòria a les necessitats de l’alumnat (puntuació de 3,57 en una 
escala d’1 a 4 en el curs 2015-16). De la mateixa manera, els alumnes es mostren bastant d’acord amb 
l’afirmació que les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el seu 
aprenentatge (puntuació de 3,02 en una escala d’1 a 4 per al curs 2015-16). 
 
Evidentment, i com ja s’ha indicat, existeix un marge de millora en l’àmbit de les instal·lacions i serveis del 
Centre. I, de fet, durant el curs 2017 s’han realitzat diverses obres en aquesta direcció, ja sigui en l’oferta 
de sales d’estudi o en la remodelació dels sanitaris, que potser permetran millorar algunes de les 
valoracions realitzades, com la PMC TC-110-E52-02-15, que plantejava augmentar els espais disponibles 
a la Facultat per a ús com a sales de treball. 
 
 

Taula E5.2 
Valoracions globals de l’alumnat en l’Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions, 2013-14 

a 2015-16 
(escala de valoració de l’1 al 4)  

Facultat d’Economia i Empresa Mitjana UB 
 

2013 - 14 2014 - 15 2015 - 2016 2013 -14 2014 - 15 2015 - 16 

Biblioteca 2,97 2,95 2,96 3,08 3,12 3,11 

Aules 2,16 2,19 1,89 2,42 2,41 2,22 

Aules d’informàtica 2,67 2,62 2,46 2,67 2,64 2,59 

Sales d’Estudi 2,62* 2,65* 2,48 252 2,54 2,55 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E521A, E521B, E521C, E521D, elaborades a partir de l’Enquesta 
sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

 

Taula E5.3 
Valoracions de l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la Facultat d’Economia i 

Empresa, 2013-14 a 2015-16 
(escala de valoració de l’1 al 4)  

2013-
14 

2014 -
15 

2015- 
16 

L'ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,75 3,93 3,94 

Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 

2,99 3,09 3,02 

Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a 
les meves necessitats 

3,53 3,59 3,57 

Notes i Fonts: Gabinet Tècnic del Rectorat. Enquesta de satisfacció de graduats i graduades. Informe detallat per ítem i centre. 
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html
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GràficE5.1 

Valoracions dels materials docents a l’Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre graus i màsters 
universitaris de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE), 2014-15 a 2016-17 (escala d’1 a 5) 

 

 
 

Notes i Fonts: Nota mitjana no ponderada de l’item 5 originalment amb una escala de valoració de 0 a 10, transformada a una 
escala d’1 a 10.Gabinet Tècnic del Rectorat. Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre graus i màsters universitaris. Facultat d’Economia 
i Empresa. Informes agregats per titulació. http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html. 

 
Un darrer àmbit d’avaluació dels recursos sobre l’aprenentatge de l’alumnat que ofereix la FEE fa referència 
al Campus Virtual i als materials d’estudi que els docents proposen. Pel que fa al primer dels aspectes 
assenyalats, el Campus Virtual, l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la Facultat 
d’Economia i Empresa assenyala uns valors força elevats en aquest àmbit. A l’afirmació “L’ús del campus 
virtual ha facilitat el meu aprenentatge”, l’alumnat s’hi mostra força d’acord. La puntuació que li atorga és 
de 3,9, en una escala que va de l’1 al 4 (Taula E5.3). 
 
En relació amb els materials docents, l’Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre graus i màsters universitaris 
per al curs 2015-16 ofereix també unes puntuacions força destacables (Gràfic E5.1; vegi’s també Annex 
5.2). Aquestes puntuacions, a més, no han variat substancialment per al curs 2016-17, si bé és cert que 
han experimentat un cert decreixement, tant en els estudis de grau com de màster. Tot i això, les 
puntuacions són força meritòries: es mantenen entre un 3,7 i 3,8 (en una escala d’1 a 5) en el cas dels 
graus i lleugerament més elevades, entre 3,9 i 4,0, en el cas dels màsters.  
 
Valoració final 
 
D’acord amb l’evidència disponible, l’estàndard 5 s’assoleix. Tanmateix, s’han detectat algunes mancances, 
particularment pel que fa a l’àmbit del coneixement dels serveis disponibles. Per això, es proposa tenir 
present aquest aspecte en el disseny de la política comunicativa de la Facultat (PMC, TC-140-E21-04-15) 
i, en particular, es considera necessari fomentar la difusió del PAT (PMC TC-050-E51-01-17). El 
manteniment i millora de les instal·lacions, que necessita d’inversions i recursos, també caldrà  contemplar-
lo en la mesura de les possibilitats. 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 
6.1. Introducció general 
 
Com s’observarà en les següents seccions, les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el 
perfil de formació de les titulacions que aquí s’analitzen, és adir, el Grau d’Empresa Internacional i el Màster 
de Comptabilitat i Fiscalitat. També ho són, quan es poden mesurar, els indicadors de satisfacció acadèmics 
i d’inserció laboral. 
 
En aquesta introducció general analitzarem les dades agregades per a tota la Facultat. Pel que fa als 
indicadors de satisfacció acadèmics, les evidències disponibles permeten observar com en els dos darrers 
cursos la majoria d’indicadors s’han mantingut relativament estables. Certament, la taxa de rendiment, 
eficiència i èxit han experimentat una certa reducció, si bé aquesta ha estat molt modesta. En canvi, la taxa 
de graduació ha augmentat de manera substancial, més de 4 punts percentuals en el cas del grau i més de 
3 en el cas del màster, i la d’abandonament ha experimentat una notable reducció: del 36,6 % al 32,3 % en 
els estudis de grau i de 12,1 a 9,3 en el cas del màster. Tot i això, l’abandonament continua essent un tema 
que necessita d’atenció. Aquest aspecte es recull en el pla de millora a través de la proposta transversal de 
grau TG-130-E62-01-15 que es planteja estudiar l'absentisme a classe i l'abandonament i les seves causes, 
i amb altres propostes que impliquen una millora de l’activitat acadèmica com és el cas de les propostes 
TC-050-E51-01-15 (Millorar l'orientació a l'estudiant sobre el número de crèdits a matricular) i TC-060-E62-
01-15 (Afavorir l'avaluació de les competències transversals de grau i de màster a partir de les experiències 
prèvies) 
 

Taula 6.1 
Indicadors de Rendiment Acadèmic a la Facultat d’Economia i Empresa de la  Universitat de Barcelona, 

cursos 2013-14 a 2016-17 (%)  
Rendiment Graduació Abandonament Eficiència Èxit 

Estudis de Grau 

2013-14 78,92% --- --- 93,67% 87,42% 

2014-15 77,95% 34,04% 41,34% 90,51% 86,93% 

2015-16 78,59% 35,64% 36,57% 90,59% 87,08% 

2016-17 77,62% 39,77% 32,28% 89,22% 85,51% 

Estudis de màster 

2015-16 94,68% 80,14% 12,07% 98,35% 98,68% 

2016-17 92,77% 83,47% 9,29% 97,47% 97,49% 

Notes i Fonts: Taxes mitjanes no ponderades. No es disposa d’informació de les taxes de graduació, abandonament i eficiència del  
Grau d’Empresa Internacional. I de graduació i abandonament del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat.Taula E67 de 
Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA. (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  

 
Aquesta millora en diversos indicadors de rendiment acadèmic també s’observa en altres aspectes. Així, 
per exemple, l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la Facultat d’Economia i Empresa mostra 
per als cursos 2015-16 i 2016-17 un augment de les puntuacions de 0,14 en una escala d’1 a 4, un 
increment que, si bé és modest, afecta a gairebé tots els ítems (18 de 20 ítems) i segueix una tendència 
inversaa la de la mitjana de la UB, de lleugera disminució. A més, gairebé el 70% dels enquestats afirma 
que  “Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació” (ítem 21 de l’enquesta), 4 punts percentuals més que 
als obtinguts en l’anterior edició de l’Enquesta (Annex 6.1).  
 
L’Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre graus i màsters universitaris presenta uns resultats potser menys 
optimistes pel que fa a la tendència de les valoracions, però en cap cas són desfavorables. El nivell de 
satisfacció amb les assignatures cursades (ítem 1 de l’enquesta sobre assignatura) es manté molt estable 
entre els curs 2015-16 i 2016-17, al voltant de 3,7 (en una escala d’1 a 5) en el cas dels graus, i de 4,0 en 
el dels màsters. El mateix pot dir-se, com ja s’ha comentat anteriorment, amb el grau de satisfacció de 
l’alumnat amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de les diferents assignatures (ítem 1): en el cas 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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dels graus la puntuació es situa al voltat de 6,9 (sobre 10) i pel que fa als màsters la puntuació està a 
l’entorn del 7,7. 
 
Un darrer aspecte que cal comentar és el que fa referència al desplegament d’actuacions realitzades pel 
Centre per assegurar i avaluar l’adquisició del nivell B2 de llengua estrangera. En aquest sentit, ja és 
conegut que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del 22 de juny de 2017 va acordar demanar 
una moratòria en l’aplicació d’aquesta exigència, la qual va ser aprovada. En qualsevol cas, la Facultat 
d’Economia i Empresa segueix les accions i activitats organitzades per la UB a través de l’Escola d'Idiomes 
Moderns, els Serveis Lingüístics  i el Portal de llengües. 
 
 

Taula E6.2 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats dels graus de la Facultat d’Economia i Empresa de 

la Universitat de Barcelona  
(enquestes  disponibles des de 2008)  

2017 2014 2011 2008 
 

UB CAT UB CAT UB CAT UB CAT 

Taxa d'ocupació (%) 92,5 93,0 89,9 90,8 91,9 89,8 93,0 94,4 

Taxa d'atur (%) 6,3 4,7 8,2 6,3 7,0 7,2 2,7 2,5 

Taxa d'inactivitat (%) 1,2 2,3 2,0 2,8 1,1 3,0 4,3 3,0 

Taxa d'adequació  
(funcions específiques de la titulació) (%) 

49,5 55,4 36,6 52,8 48,6 49,7 52,5 56,8 

Taxa d'adequació  
(funcions universitàries) (%) 

37,2 34,4 34,6 28,5 34,1 34,6 27,1 28,2 

Taxa d'adequació  
(funcions no universitàries) (%) 

13,3 10,2 28,8 18,7 17,4 15,7 20,4 15,0 

Grau de satisfacció amb la feina (sobre 10) 7,6 7,7 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 7,3 

Mitjana de valoració de la formació teòrica rebuda (sobre 
10) 

4,8 5,2 4,6 5,1 5,2 5,4 5,0 5,1 

Mitjana de valoració de la formació pràctica rebuda (sobre 
10) 

4,8 5,2 4,6 5,1 5,2 5,4 5,0 5,1 

Nombre de titulats 1051 3296 849 2372 667 1994 882 2150 

Nombre de respostes 507 1527 306 1213 272 1021 299 990 

Percentatge de respostes 59,4 55,5 54,6 62,2 56,2 61,4 49,1 53,6 

Notes i Fonts: Mitjanes ponderades segons el nombre de respostes a les enquestes. Sense informació per al Grau d’Empresa 
Internacional. Taules E612Gde Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA. http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ 

 

 

Taula E6.3 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats dels màsters de la Facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat de Barcelona  
(enquestes de 2014 i 2017)  

Enquesta 2017 Enquesta 2014 
 

Titulats  
2011-12 i 2012-13 

Titulats 
 2009-10 i 2010-11  

UB CAT UB CAT 

Taxa d'ocupació (%) 93,9 90,1 85,0 84,8 

Taxa d'atur (%) 3,6 5,0 9,0 9,6 

Taxa d'inactivitat (%) 2,4 5,0 6,0 5,6 

Taxa d'adequació(funcions específiques de la titulació) (%) 59,7 55,8 58,0 53,9 

Taxa d'adequació(funcions universitàries) (%) 34,6 39,4 39,0 40,6 

Taxa d'adequació(funcions no universitàries) (%) 10,5 13,6 12,3 13,1 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/


36 
 

Grau de satisfacció amb la feina (sobre 10) 4,3 4,4 4,0 3,9 

Mitjana de valoració de la formació teòrica rebuda (sobre 10) 3,7 3,7 3,6 3,6 

Mitjana de valoració de la formació pràctica rebuda (sobre 10) 3,6 3,5 3,3 3,3 

Nombre de titulats 400 2455 320 1767 

Nombre de respostes 165 1086 133 710 

Percentatge de respostes 41,1 44,9 40,5 41,0 

Notes i Fonts: Mitjanes ponderades segons el nombre de respostes a les enquestes. Sense informació per als Màsters de Ciències 
Actuarials i Financeres, Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics, Comptabilitat i Fiscalitat. Per a l’Enquesta de l’any 
2014 tampoc es disposa d’informació per al Màster de Màrqueting i Investigació Mercats. Taules E612M de Seguiment/Acreditació 
de l’Espai VSMA. http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/. 

 

En relació amb els indicadors d’inserció laboral, les dades de les darreres enquestes mostren una clara 
millora per als titulats a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, la qual cal atribuir, 
en bona mesura, a l’evolució de la situació econòmica general (Taules E6.2 i E6.3). Com s’observa, entre 
l’enquesta de 2014 i la de 2017 la taxa d’ocupació ha augmentat en 2,6 punts percentuals, un increment 
lleugerament superior a l’experimentat pels graduats catalans en economia i empresa. Com a 
conseqüència, a l’enquesta de 2017, la taxa d’ocupació ja era del 92,5%, molt similar a la mitjana catalana. 
A més, les taxes d’adequació també han millorat molt notablement, més que en el conjunt del sistema 
català, i, per tant, s’ha produït un clar procés de convergència. Així, i segons l’Enquesta de 2017, de cada 
10 titulats a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, gairebé la meitat treballava realitzant funcions 
específiques de la titulació, gairebé 4 desenvolupaven funcions que requerien titulació universitària, mentre 
que només 1,3 realitzaven tasques no vinculades amb la titulació universitària. Pel que fa a la mitjana de 
valoració de les formacions teòriques i pràctiques rebudes, en el cas dels graduats la puntuació no arriba 
al 5,0 (4,8) en una escada d’1 a 10. Però ha augmentat en relació amb l’enquesta de 2014 (de 4,6 a 4,8) i 
ho ha fet lleugerament més que la mitjana catalana, que ha passat de 5,1 a 5,2.  

Quant a la satisfacció de la inserció laboral dels titulats dels màsters de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona, les conclusions són molt similars a les descrites per al cas dels graduats. 
Potser l’element més destacable és la baixa valoració que reben les formacions teòriques i pràctiques 
rebudes, que és del 3,7 i 3,6 respectivament en una escala d’1 a 10. Tanmateix, aquestes valoracions han 
augmentat en relació a l’enquesta de l’any 2014 i, en qualsevol cas, es troben en nivells similars als de la 
mitjana catalana. En aquest sentit, i per intentar capturar de manera més precisa les demandes dels 
graduats, la proposta de millora TC-130-E64-01-15 recull la necessitat de fer un seguiment dels graduats i 
dels titulats de màster i estudiar la seva inserció laboral. 

 
6.2. Grau d’Empresa Internacional 
 
En relació a l’adequació de la qualitat dels resultats dels programes formatius, segons les enquestes 
d’opinió dels estudiants del curs 2015-16, l’ítem 2, “Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, 
seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura” de mitjana ha rebut una valoració de 
6,93/10 al primer semestre i de 6,69/10 al segon. Mentre que l’ítem 3,  “Les activitats d’avaluació m’han 
semblat adequades per valorar el meu aprenentatge” ha estat valorat de mitjana en un 7,16/10 al primer 
semestre i un 7,10/10 en el segon semestre .Pel que fa al curs 2016-17, l’ítem 2, “Les activitats formatives 
m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura” ha rebut de mitjana una valoració de 6,52/10 al primer 
semestre i de 6,32/10 al segon. En el cas de l’ítem 3, “Les activitats d’avaluació m’han semblat adequades 
per valorar el meu aprenentatge” ha estat valorat de mitjana en un 6,75/10 al primer semestre i un 6,59/10 
en el segon semestre. 
 
La relació entre les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans 
Docents de les assignatures es presenta en dues taules a l’Annex 6.2, les quals mostren la relació de les 
competències treballades i avaluades en les diferents matèries i assignatures del GEI el curs 2015-16 i el 
2016-17. Com s’observa, el percentatge de competències que constaven als Plans Docents de les matèries 
respecte al total de competències que a la Memòria s’assignaven a aquella matèria, era de mitjana el 69% 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
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durant el curs 2015-16 i el 67% durant el curs 2016-17. Més concretament, al curs 2015-16 aquest 
percentatge arribava al 72% per les competències generals i era del 64% en el cas de les competències 
específiques del grau. Aquests percentatges no varien gaire en el curs 2016-17: 70% per les competències 
generals i 63% en el cas de les competències específiques del grau. 
 
En quant al sistema de suport, supervisió i avaluació dels TFG, a la FEE es realitza de manera 
centralitzada i homogènia per a tots els graus, a través de la figura del Coordinador/a de TFG. Aquest 
coordinador és qui organitza, conjuntament amb els Caps d’Estudi i l’Àrea Acadèmica, quines són les 
necessitats de línies temàtiques a cada semestre i fa l’encàrrec docent relacionat amb el TFG als 
departaments. Amés, el coordinador de TFG  gestiona l’aplicatiu en el que els estudiants s’inscriuen a les 
línies i es fa l’avaluació i també gestiona el Campus Virtual a través del que reben tota la informació 
relacionada amb el TFG tant els estudiants, com els tutors. 
 
El curs 2015-16, només s’havia implantat fins al tercer curs del Pla d’Estudis, donat que aquest 
ensenyament es va iniciar el curs 2013-14. Tot i que el TFG està previst al segon semestre del quart curs, 
aquest any es va oferir als estudiants de la primera promoció la possibilitat d’avançar la realització del TFG 
i d’alguna assignatura optativa. El motiu va ser facilitar que el curs següent poguessin adaptar-se a la 
transició en que la Facultat estava treballant per passar a la nova estructura integrada de grau de tres anys 
(180 crèdits ECTS) i màster de un any (60 crèdits ECTS). Així, aquell curs van matricular el TFG 14 
estudiants del GEI, d’aquests 13 es van presentar (93%) i 5 van fer defensa pública del seu treball (38%) i 
la taxa de rendiment va ser del 100%. En el cas del curs 2016-17, en el qual ja s’havien implantat els quatre 
cursos del Pla d’Estudis, van matricular el TFG 52 estudiants del GEI i d’aquests 41 el van presentar (79%) 
i la taxa de rendiment va ser del 100%. A més, 10 estudiants van fer defensa pública del seu treball (25% 
dels que van presentar el TFG i 19% dels matriculats de TFG), essent aquest un percentatge relativament 
alt a la nostra Facultat. 
 
A les següent taules –elaborades pel Centre– es presenta la relació de TFG del GEI defensats públicament 
els cursos 2015-16 i 2016-17 amb la nota obtinguda: 
 
 

Taula 6.4 
Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament durant els cursos 2015-16 i 

2016-17 
Nom del TFG Temàtica Nota 

obtinguda 

Curs 2015-16 

Creative Industries in Developing Countries. 
The Film Industry in China  

History of International Business 10 

Worthless Institutions? The Protection of 
Minority Investors in Spain in a Long-Term 
Global Perspective  

History of International Business 9,1 

Is China ready for a Free Trade Agreement with 
the European Union?  

Analysing the European Single Market 8,6 

Design of an NGO business plan for 
empowering a Napalese community and 
marketing plan for making it plausible  

Economics and Business Administration. 
Business Ideas & Business Plans II 

8,5 

Futbol Club Barcelona goes international 
Building up an international strategy  

Ad hoc 7,4 

Curs 2016-17 
Do Chambers of Commerce have an added 
value in the web 2.0 era? Commercial missions 
by de Chamber of Barcelona as an 
internationalization tool for Catalan firms in a 
digital world 

History of International Business 9,4 

The Impact of the News and Rumors on 
Financial Markets: A TESLA Analysis 

Loans and fixed income securities (Bonds 
and T-Bills): Financial Analysis 

9,3 
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International business and the future of the 
European Union 

International relations 8,8 

An Analysis From the Inside: Identification of 
the Working of Start-ups and Their Main 
Advantages and Disadvantages from an 
Observant Participant Approach 

International relations 8,8 

Neuromarketing. Is there room for ethics? Ad hoc 8,4 

Economic development in South Korea driven 
by the Chaebols: Is this the end of Samsung? 

Ad hoc 8,2 

Understanding Bad Banks: How is the Spanish 
Bad Bank Performing? SAREB'S Activity 
Overview 

Loans and fixed income securities (Bonds 
and T-Bills): Financial Analysis 

8,2 

The History of The Chinese Securities Market History of International Business 7,6 

The Polish Economic Miracle: The Role of the 
EU 

Ad hoc 7,2 

Tax havens in a globalized system: can it be 
stopped? 

International Economics 7,1 

Notes i Fonts: Facultat d’Economia i Empresa. Coordinació de TFG.  
 
En quant al sistema de suport, supervisió i avaluació de les Pràctiques curriculars, a la FEE es realitza 
de manera centralitzada i homogènia per a tots els graus, a través de la figura del Coordinador/a de 
Pràctiques, qui realitza la seva tasca amb el suport administratiu de l’Oficina de Carreres Professionals de 
la FEE. Aquest coordinador decideix si les pràctiques son curriculars i amb un conjunt de professors-tutors 
acadèmics i de tutors de l’empresa, supervisa i avalua les pràctiques curriculars dels estudiants. Aquestes 
tasques de supervisió i avaluació es desenvolupen a través  d’un aplicatiu i amés els estudiants compten 
amb el Campus Virtual a través del que reben tota la informació relacionada amb les pràctiques. El curs 
2015-16 no hi va haver cap estudiant del GEI que realitzes pràctiques curriculars. Durant el curs 2016-17, 
els estudiants del GEI van signar 78 projectes formatius de pràctiques curriculars i 18 més no curriculars. 
 
L’informe sobre el rendiment al GEI del curs 2015-16 es va presentar i comentar al Consell d’Estudis del 
GEI del 1/12/2016. En aquest informe s’analitzen els resultats pel que fa al rendiment acadèmic del tercer 
any d’implantació del grau –per tant l’any en què van participar les tres primeres promocions–, tot 
incorporant els comentaris dels membres del Consell d’Estudis del grau. Aquest mateix informe de 
rendiment corresponent al curs 2016-17 es va presentar i comentar al Consell d’Estudis del GEI del 
27/11/2017, i analitza els resultats pel que fa al rendiment acadèmic del quart any d’implantació del grau 
(conseqüentment hi van participar les 4 primeres promocions), tot incorporant també els comentaris dels 
membres del Consell d’Estudis del grau.  
 
El nombre d’estudiants matriculats de mitjana a una assignatura al grau en el curs 2015-16 va ser de 78,6, 
essent el nombre mitjà lleugerament decreixent en cursos superiors per comptar aquests amb menor 
presencia d’estudiants repetidors de promocions anteriors. D’aquests estudiants matriculats, 76,5 de 
mitjana es presenten a l’avaluació d’una assignatura, és a dir, el 97% de mitjana al grau. Pel que fa al curs 
2016-17, el nombre mitjà d’estudiants matriculats a una assignatura al GEI va ser de 50,3, mentre que a 
les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries (és a dir, si no tenim en compte les assignatures de 
llengües, ni les optatives, ni el TFG) va ser de 79,1 estudiants. També pel que fa al curs 2016-17, a primer 
curs de mitjana es van matricular 80,2 estudiants, a segon curs 80,5 estudiants, a les obligatòries de 3r curs 
76 estudiants i a les optatives de 4t curs 11,8 estudiants perquè poden escollir i es reparteixen entre 
diferents assignatures. D’aquests estudiants matriculats el curs 2016-17, de mitjana el 96% (75,7 
estudiants) es presenten a l’avaluació de les assignatures obligatòries, mentre que aquest percentatge 
baixa fins el 93% si tenim en compte tots els tipus d’assignatures i el TFG. Aquests percentatge es manté 
sempre per sobre del 90% excepte per les assignatures de 4t curs on el percentatge de presentació per les 
optatives és del 82% i de les assignatures de llengües optatives és del 88%. Aquestes dades, tant de 
matricula, com de presentació a l’avaluació son força elevades i satisfactòries. 
 
La taxa de rendiment al grau el curs 2015-16 és de mitjana del 92% dels matriculats i del 95% respecte als 
estudiants que es presenten, ja que de mitjana superen les assignatures 72,2 estudiants –excloent les 
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assignatures de llengües i el TFG–.Pel que fa al curs 2016-17, la taxa de rendiment és de mitjana del 90% 
dels matriculats i del 97% respecte als estudiants que es presenten. Aquests percentatges, quan només 
considerem les assignatures obligatòries passen a ser del 91% i 95%, respectivament. El percentatge de 
rendiment d’aquest curs 2016-17 varia entre les assignatures, fluctuant des del 100% de superació a 
algunes assignatures, fins al 71,83% dels matriculats (76,12% dels presentats) de l’assignatura menys 
superada pels estudiants. De fet només a 12 assignatures el rendiment està per sota del 90% dels 
matriculats. Així doncs, trobem que tant les dades del curs 2015-16 com les del 2016-17 mostren unes 
taxes de rendiments molt elevades que s’expliquen i són coherents amb la nota de tall i els rendiments 
previs dels estudiants que accedeixen al grau. Cal destacar també que aquesta taxa de rendiment del GEI 
supera àmpliament a la que es va preveure en el disseny dels títols, ja que segons indicava la Memòria del 
GEI es preveia que fos del 75%. 
 
Pel que fa a la distribució de les qualificacions dels estudiants que superen les assignatures, el curs 2015-
16 de mitjana al grau el 42% obté una qualificació d’aprovat, el 48% de notable, el 7% excel·lent i el 3% 
matricula d’honor. A les assignatures de primer curs els estudiants aconsegueixen un percentatge de notes 
superiors a l’aprovat lleugerament superior que a les assignatures de segon curs. En relació amb el curs 
2016-17, de mitjana el 33% aproven, el 47% obtenen un notable, el 16% un excel·lent i el 4% aconsegueixen 
una matricula d’honor. Mentre que si considerem la distribució de resultats respecte del total d’estudiants 
matriculats, el 29% aproven, el 43% tenen notable, el 15% excel·lent, el 4% matricula d’Honor. Destaca 
aquesta distribució de qualificacions que aconsegueixen els estudiants del GEI, la qual és coherent amb el 
perfil d’aquests estudiants i els resultats que van aconseguir abans d’accedir al grau. 
 
Si ens centrem en quin va ser el rendiment dels estudiants de primer curs, aquest va ser també força 
elevat. Així, el curs 2015-16 el nombre mig d’estudiants matriculats a les assignatures de primer curs va ser 
de 85,3 i d’aquests es van presentar 82,2 de mitjana (97%). Aquestes assignatures de primer curs van ser 
superades de mitjana per 80 estudiants, és a dir, el 97% dels presentats i el 94% dels matriculats. En quant 
a la distribució de notes, el 40% dels estudiants que superen una assignatura obté un aprovat, el 49% un 
notable, el 8% un excel·lent i el 2% una matricula d’honor. En el cas del 2016-17, el nombre mitjà 
d’estudiants matriculats a les assignatures de primer curs va ser de 80,2 i d’aquests es van presentar 76,6 
de mitjana (96%). Aquest mateix curs 2016-17 les assignatures de primer curs van ser superades de mitjana 
per 70,5 estudiants, és a dir, el 92% dels presentats i el 88% dels matriculats, percentatges aquests que 
suposen una lleugera disminució respecte als del curs anterior. La distribució de notes del curs 2016-17, 
mostra que un 41% dels estudiants que superen una assignatura obté un aprovat, el 51% un notable, el 6% 
un excel·lent i el 2% una matricula d’honor, essent aquests percentatges molt similars als del curs anterior. 
 
El curs 2016-17 va ser el primer any en què es van implantar els quatre cursos del GEI, i per tant, es va 
poder calcular la taxa d’eficiència, la qual mostra que el percentatge de crèdits totals que hauria d'haver 
matriculat una cohort de l'ensenyament en relació al total de crèdits que han matriculat els estudiants 
graduats ha estat del 98,06%.  
 
En relació a la correspondència entre els resultats globals dels ensenyaments i els  que es van preveure 
en el disseny del títol, segons indicava la Memòria del GEI, la taxa d’abandonament es situava en un 20% 
i la taxa de graduació del 60%. Les dades disponibles permeten mostrar, almenys pel que fa a 
l’abandonament, uns resultats molt favorables, si bé és cert que s’ha produït un augment de la taxa 
d’abandonament.    
 

Taula 6.5 
Evolució dels resultats globals de primer curs 

Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa d'abandonament 3,85% 5,88% 8,00% 11,94% 

Taxa de presentats 98,71% 97,21% 98,53% 96,69% 

Taxa d'èxit 98,04% 98,18% 98,24% 94,25% 

Taxa de rendiment 96,77% 95,44% 96,80% 91,13% 
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Notes i Fonts: Nota metodològica: Com a alumnes de 1r curs s'han considerat únicament els estudiants que accedeixen per primer 
cop a la universitat. Accés per preinscripció, vies 0, 1 i 4; sense crèdits reconeguts ni convalidats (excepte convalidació de CFGS 
i/o reconeixement per ensenyament propi i experiència professional. Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA 
E68.http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/taules/ensenyament.php?codi=G1080#taules. 

 
Pel que fa a la valoració dels estudiants, com s’ha indicat abans, a L’informe sobre els resultats de les 
Enquestes d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el Professorat del GEI a l’estàndard 4, 
les enquestes d’opinió indiquen un elevat grau de satisfacció, tant per al curs 2015-16, com per al curs 
2016-17. En tots dos cursos la participació dels estudiants va estar al voltant del 40% i amb la satisfacció 
general que han expressat sempre s’ha mantingut propera a 7/10 de mitjana. 
 
El curs 2015-16 encara no hi havia cap graduat perquè encara no s’havien implantat tots els cursos del Pla 
d’Estudis del GEI. El curs 2016-17 va ser el primer en que van acabar el grau els primers estudiants, perquè 
va ser quan va acabar la primera promoció, així que encara no ha transcorregut el temps suficient com 
perquè aquests hagin pogut participar en les enquestes d’inserció laboral dels graduats del sistema 
universitari català que l’AQU realitza amb un periodicitat de tres anys. Per tant, encara no disposem de 
dades que ens indiquin el grau de satisfacció en relació amb l’experiència educativa de la graduació. 
 
Els resultats de l’informe de rendiment del GEI en els cursos 2015-16 i 2016-17 son molt positius i mostren 
un elevat grau d’implicació dels estudiants, tant pel que fa a la matricula que està a prop dels 80 estudiants 
de la promoció de mitjana, com en quant al percentatge que es presentar a l’avaluació de les assignatures 
que s’apropa al 97%. Amés, el percentatge d’estudiants que supera les assignatures de mitjana està per 
sobre el 90% dels matriculats i el 95% dels presentats –tant a primer curs com en els cursos posteriors– i 
al voltant del 60% dels estudiants aconsegueixen una qualificació superior a l’aprovat. Aquests resultats 
tant positius, que han generat una molt elevada taxa d’eficiència (98%), són coherents amb el perfil 
d’aquests estudiants i els resultats que van aconseguir abans d’accedir al grau i el fet que molts escollissin 
aquest grau en primera preferència.  
 
Com s’ha comentat a l’estàndard 4, també fem una valoració positiva dels resultats de les Enquestes 
d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el Professorat del GEI, donat que, tant pel curs 2015-16, 
com pel curs 2016-17, mostren que la participació dels estudiants va estar al voltant del 40% i que la seva 
satisfacció general està sempre propera al 7/10 de mitjana. Igualment, i per tal d’incrementar més la 
participació dels estudiants es va decidir que el proper curs 2017-18 es faria una actuació per part de la 
Cap d’Estudis consistent a anar a les aules de tots els cursos en horari lectiu i demanar als estudiants que 
fessin les enquestes en aquell moment des dels seus telèfons mòbils, tabletes o ordinadors. 
Malauradament, donada la recent implantació d’aquest grau, encara no es disposa de dades que poder 
valorar el grau de satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa de la graduació. 
 
 
6.3. Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 
 
En relació amb l’adequació de les competències treballades i avaluades en els ensenyaments amb les que 
es van marcar en el seu moment a les memòries de verificació (Apèndix 6.3), malgrat que el professorat 
que coordinava les assignatures havia rebut un correu electrònic amb les competències que constaven a 
la Memòria de Verificació per les matèries a les que pertanyien les assignatures, no tots ells les van incloure 
inicialment en el pla docent, un aspecte que ja s’ha corregit. Per altra banda, s’ha proposat fer canvis a la 
Memòria de Verificació per suprimir certes competències d’algunes matèries que igualment es poden assolir 
en altres matèries del Màster.  També cal assenyalar que s’ha previst un canvi en el pla d’estudis per 
adequar la denominació de l’assignatura Normes Internacionals de Comptabilitat a l’actual de Normes 
Internacionals de Informació Financera. 
 
En relació amb l’adequació de la qualitat dels resultats del programes formatius, cal assenyalar que només 
disposem de les enquestes del segon quadrimestre del curs 2015-16. Segons les enquestes d’opinió 
disponibles dels estudiants del curs 2015-16, l’ítem 3, “Les activitats formatives (classes magistrals, 
exercicis, seminaris, etc.) m’han resultat adequades per aprofitar l’assignatura” de mitjana ha rebut una 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/taules/ensenyament.php?codi=G1080#taules
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valoració de 7,94/10. Mentre que l’ítem 4, “Les activitats d’avaluació m’han semblat adequades per valorar 
el meu aprenentatge”, ha estat valorat de mitjana amb un 7,98/10. 
 
Pel que fa al curs 2016-17, l’ítem 3, “Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) 

m’han resultat adequades per aprofitar l’assignatura” de mitjana ha rebut una valoració de 7,37/10 (primer 

quadrimestre) i un 7,55/10 (segon quadrimestre). Mentre que l’ítem 4, “Les activitats d’avaluació m’han 

semblat adequades per valorar el meu aprenentatge”, ha estat valorat de mitjana en un 5,95/10(primer 

quadrimestre) i un 8,03/10 (segon quadrimestre). No podem comparar les dades dels dos cursos 

consecutius del primer quadrimestre perquè només disposem de les corresponents al curs 2016-17. Tal 

com expressa l’ítem 3, els alumnes estan satisfets amb les activitats formatives dels dos quadrimestres del 

curs. Comparant aquest ítem del segon quadrimestre dels cursos 2015-16 i 2016-17, les dades assenyalen 

que la valoració ha augmentat, cosa que ens fa pensar que a mesura que tenim més experiència en la 

docència de les assignatures, fem millor l’ensenyament. Pel que fa a l’ítem 4 sobre les activitats d’avaluació, 

les dades del primer quadrimestre del 2016-2017 són molt inferiors a les del segon quadrimestre. Esbrinant-

ne les causes, vam detectar que en el primer quadrimestre s’havia concentrat una excessiva càrrega de 

treball (lliuraments de treballs i exàmens d’avaluació continuada) a la darrera setmana de curs que va 

provocar el descontent de l’alumnat. Per corregir aquesta situació, la proposta TC-060-E62-02-15 

(Consolidar i estendre l’ús de l’agenda digital) s’ha intentat implementar, si bé gestionant-ho d’una manera 

diferent. La coordinació del màster ha acordat amb el professorat i els alumnes repartir de manera 

equilibrada aquesta càrrega entre les tres darreres setmanes del curs per tal de facilitar als alumnes la 

gestió del temps. 

En quant al sistema de suport, supervisió i avaluació dels TFM, ja hem explicat a l’estàndard 4 com 

s’organitza aquesta qüestió. La coordinadora del Màster també coordina els TFM, organitza el nomenament 

dels tutors, controla que els tutors assignats facin un seguiment dels treballs i organitza el nomenament 

dels tribunals. En el curs 15-16, els tribunals estaven formats per tres professors: el tutor del treball, un 

professor de l’àrea comptable i un professor de l’àrea fiscal. En acabar el curs, es va decidir que per al curs 

16-17 es canviaria la composició dels tribunals perquè es va considerar que el tutor del treball no era la 

persona més adient per valorar un treball que ell mateix dirigia i que seria substituït per un professor de 

l’àrea de comptabilitat o de fiscalitat depenent de la temàtica del TFM.  

Adjuntem la informació relativa als treballs que es van defensar durant el cursos 2015-16 i 2016-17 en la 

taula E6.6, que es presenta a continuació: 

Taula E6.6 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament durant els cursos 2015-16 i 

2016-17 
Títol del TFM Data de 

presentació 
Nota 

obtinguda 

Curs 2015-16 

Incongruencias e irregularidades del ISA Juny 2016 8,6 

El concepto de empresa familiar en el impuesto sobre patrimonio y 
sobre sucesiones y donacions 

Juny 2016 
 

6,8 

Contabilidad y Fiscalidad de financiación de activos fijos Juny 2016 
 

7,75 

Es podía preveure el que ha succeït a la multinacional andalusa 
Abengoa? 

Juny 2016 
 

9 

Planificación fiscal internacional agresiva Juny 2016 7,9 

La corrección de la doble imposición económica sobre dividendos y 
plusvalías 

Setembre 2016 8 

La importancia relativa en auditoria Juny 2016 7,5 

Los activos intangibles: tratamiento contable y fiscal Juny 2016 6,5 

Informes de auditoría: presente y futuro Setembre 2016 9 

Préstamos participativos Juny 2016 
 

8,1 
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Curs 2016-17 

Identificació i valoració de riscos en auditoria Juny 2017 9,2 

Comercio electrónico: Análisis del impuesto sobre el valor añadido Setembre 2017 6,0 

Comercio electrónico: Análisis del impuesto sobre el valor añadido Juny 2017 7,75 

Análisis comparativo de 4 empresas de gestión del ciclo integral de 
aguas en España 

Setembre 2017 5 

El impuesto de sociedades: la aplicación de la reciente reserva de 
capitalización y su fomento a la financiación empresarial 

Juny 2017 8 

La reserva para inversiones en Canarias y la zona especial canaria como 
elementos diferenciadores del régimen económico y fiscal de Canarias 

Setembre 2017 9 

El valor en aduana Juny 2017 8,25 

Análisis de estados financieros a través de tres empreses hoteleras 5* 
gran lujo 

Setembre 2017 6,58 

Las salvedades más comunes en los informes de auditoría del ejercicio 
2015 de grandes empresas en España 

Setembre 2017 9 

Análisis de la NIIF 16: Arrendamientos Setembre 2017 5 

Passat, present i futur de l'informe d'auditoria Juny 2017 8,5 

La tributación de los derechos de imagen Setembre 2017 8 

Análisis del efecto de la reforma de la Ley 27/2014 en las oficinas de 
farmacia 

Juny 2017 5 

Normas Internacionales de Auditoría en España: Aplicación práctica Setembre 2017 8,25 

Fiscalidad en la empresa familiar Juny 2017 6,75 

El pla BEPS i la seva implantació Juny 2017 6,25 

Impuestos autonómicos catalanes: impuesto sobre bebidas azucaradas 
envasadas e impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 

Setembre 2017 5 

Obligacionestributarias conexas. Su puesta en escena. Juny 2017 8,25 

Auditoría del impuesto de sociedades Febrer 2017 7 

Liquidación de sociedades anónimas y limitadas en España y Colombia Juny 2017 8,25 

Estudio comparativo del proceso de fusión España- México Febrer 2017 7 

 

Un aspecte que considerem convenient per properes edicions del Màster seria conèixer la valoració de 

l’opinió per part dels estudiants, tutors i membres del tribunal respecte al TFM. Com a acció de millora, s’ha 

proposat preparar una enquesta específica per als estudiants de màster que incorpori la valoració del 

procés d’elaboració del TFM (TC-064-E32-01-15). 

En quant al sistema de suport, supervisió i avaluació de les Pràctiques curriculars, a l’estàndard 4 ja s’ha 

explicat, en part, el perfil de professorat que tutoritza les pràctiques. En les pràctiques curriculars hi ha un 

tutor de pràctiques, en aquest cas la coordinadora del màster, que amb el suport administratiu de l’Oficina 

de Carreres Professionals de la FEE realitza aquesta tasca. El tutor autoritza les pràctiques curriculars, 

manté el contacte amb el tutor d’empresa i realitza diverses entrevistes amb l’estudiant per conèixer 

l’evolució de les pràctiques. Aquestes tasques de supervisió i avaluació es desenvolupen a través d’un 

aplicatiu dissenyat per aquesta finalitat. Els alumnes presenten una memòria que és avaluada pel tutor de 

pràctiques. La nota final s’obté ponderant les valoracions fetes pel tutor d’empresa i pel tutor de pràctiques 

del màster. Durant el curs 2015-16, sis alumnes van realitzar pràctiques curriculars essent la nota mitjana 

de les pràctiques d’un 8,9/10. També es van subscriure 5 convenis de pràctiques curriculars el curs 2016-

17 essent la nota mitjana un9/10. 

Val a dir que tenim constància que 4 dels 6 alumnes que van fer Pràctiques curriculars el curs 2015-16, van 

signar un contracte de treball amb l’empresa després de realitzar-hi les pràctiques curriculars. Es desconeix 

si els  dos alumnes restants van tenir aquesta oportunitat. També sabem que dels 5 alumnes que van fer 

pràctiques el curs 2016-2017, a una alumna l’empresa li va oferir feina encara que no va acabar signant el 

contracte de treball perquè era de fora i volia treballar al seu lloc d’origen. Un altre alumne ha continuat fent 

pràctiques extra-curriculars i un tercer alumne està treballant fent feines adients a la seva preparació. No 

es disposa d’informació de la resta d’alumnes. 
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L’informe sobre el rendiment acadèmic al Màster del curs 2015-16 expressa unes taxes de rendiment del 

100% en pràcticament totes les assignatures. A l’assignatura de pràctiques la taxa de rendiment també va 

ser del 100%, si bé per un error a l’espai VSM s’assenyala 97,91%. Pel que fa a la taxa de rendiment dels 

TFM val a dir que només 1 alumna no va presentar el TFM el mes de setembre i va tornar a matricular el 

TFM. La taxa de rendiment del curs 2016-17 del 90,26% és lleugerament inferior perquè dues alumnes van 

causar baixa durant el curs per motius de salut. 

Finalment, la distribució de les qualificacions dels estudiants del curs 2015-16 mostra que tots els alumnes 

matriculats van aprovar les assignatures a les quals s’havien matriculat. Val a dir que el nombre d’aprovats 

va ser d’un 20,21%, els notables un 61,35%, els excel·lents un 18,09 i les matrícules d’honor, el 0,35%. Per 

al curs 2016-17 la taxa d’èxit va ser pràcticament del 100% (99,993%). La distribució d’aquest percentatges 

és el següent: suspensos: 0,007%, aprovats: 1,48%, notables: 54,44%, excel·lents: 22,96%, matrícules 

d’honor: 1,48%. En general, els resultats van ser satisfactoris. Aquestes notes s’havien de conformar 

ponderant els treballs realitzats a classe i les proves escrites que, en  cap assignatura, podien ponderar 

menys del 25% o més del 75% segons el que estava establert en la Memòria de verificació del Màster.  

La valoració dels estudiants, mitjançant les enquestes d’opinió, indica un elevat grau de satisfacció. L’estudi 

sobre la satisfacció dels estudiants amb l’acció docent, les assignatures de la titulació, els aprenentatges i 

la formació rebuda en general, ja s’ha analitzat a l’estàndard 4.  

Per últim, comentar que no es disposa de dades objectives sobre el nivell d’inserció laboral. La coordinació 

del Màster ha enviat una enquesta sobre aquesta qüestió als alumnes graduats però després d’insistir 

diverses vegades, no s’ha rebut resposta dels ex-alumnes. Podem afirmar, no obstant, que aquells alumnes 

que han mantingut el contacte amb el professorat i la coordinació del Màster estan treballant en 

departaments i empreses relacionades amb els estudis de Màster que han realitzat. Bàsicament, empreses 

d’auditoria, bufets d’advocats fiscalistes, gestories, banca en treballs d’anàlisi comptable, etc. No es 

coneixen casos d’alumnes que es trobin aturats. 

 
Valoració final 
 
Segons s’ha assenyalat en els anteriors apartats, l’anàlisi dels resultats dels programes formatius objecte 
d’estudi indiquen que les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de les 
titulacions. També permeten concloure que 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. Evidentment, i tal i com s’ha indicat, existeixen àmbits que 
han necessitat de millora durant els cursos 2015-16 i 2016-17. Altres àmbits, com la taxa d’abandonament 
en algunes titulacions de la Facultat o bé el seguiment i la inserció laboral dels graduats, també caldrà 
intentar que continuïn progressant, tal i com es recull en el Pla de Millora de Centre.  
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3. Pla de Millora 
 

En fitxer adjunt, i derivat en part de l’anàlisi i comentaris realitzats en els anteriors apartats, es proposen i 

planifiquen un seguit de propostes i accions de millora, les quals poden consultar-se en el Pla de Millora 

del Centre (PMC) que es  presenta en fitxer adjunt en format Excel. Aquest Pla de Millora també intenta 

donar resposta a les accions que s’havien proposat i planificat en els diferents autoinformes d’acreditació i 

en el darrer informe de seguiment de les titulacions objecte d’anàlisi. El PMC assenyala la persona 

responsable i el grau d’acompliment de la millora i, quan és necessari, assenyala, en l’apartat 

d’observacions, l’estat i les potencials dificultats que han fet que no es pogués portar a terme. 
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Annex 5. Annex a l’Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a 

l’aprenentatge 
 
5.1. Diversos resultats de l'Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de 
la UB referits a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB  
 

Escala 1-4 
Font: Enquestes de serveis UB per centre http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 
Notes: Coneixement: No aplica als ítems Campus virtual, Web UB, Secretaria, Aules, Laboratori, Aules d'informàtica, Sales 
d'estudis, Lavabos, Bar i serveis de restauració, Altres espais consum d'aliments, Accés al centre, Dependències i Vigilància i 
seguretat. Valoració: No aplica als ítems Consell de l'alumnat i Associació d'estudiants. Importància: No aplica als ítems Consell de 
l'alumnat i Associació d'estudiants. 
 

2014 2015 2016

Coneixement 2,15 2,11 2,14

Valoració 2,73 2,73 2,74

Importància 3,48 3,44 3,44

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Enquesta Serveis

Coneixement Valoració Importància

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
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Escala 1-4 
Font: Enquestes de serveis UB per centre http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 

 
 

 
Escala 1-4 
Font: Enquestes de serveis UB per centre http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 

 
 

2014 2015 2016

Coneixement 2,192 2,28 2,56

Valoració 2,64 2,7 2,67

Importància 3,38 3,3 3,29

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

SERVEI D'ATENCIÓ A L'ESTUDIANT (SAE)

Coneixement Valoració Importància

2014 2015 2016

Coneixement 1,4 1,36 1,272

Valoració 2,58 2,58 2,77

Importància 3,06 3,06 3,61

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

PROGRAMES D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA

Coneixement Valoració Importància

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html


47 
 

 
Escala 1-4 
Font: Enquestes de serveis UB per centre http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 

 

 

Escala 1-4 
Font: Enquestes de serveis UB per centre http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 
Notes: Coneixement: No aplica als ítems Campus virtual i Web UB. Valoració: No aplica als ítems Consell de l'alumnat i 
Associació d'estudiants. Importància: No aplica als ítems Consell de l'alumnat i Associació d'estudiants. 

 

 

2014 2015 2016

Valoració 2,56 2,58 2,55

Importància 3,52 3,39 3,41

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

II. SERVEIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

Valoració Importància

2014 2015 2016

Coneixement* 2,02 2,02 2,04

Valoració* 2,99 2,95 2,86

Importància* 3,49 3,53 3,40

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

III. SERVEIS I INSTAL·LACIONS GENERALS DE LA UB

Coneixement* Valoració* Importància*

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html
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5.2. Resultats de l’Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre graus i màsters universitaris referits 
a la Facultat d’Economia i Empresa (UB)  

 
Nota: ADE = Grau en Administració i Direcció d’Empreses; CAF = Màster de Ciències Actuarials i Financeres; CGEI = Màster de 
Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica; DEE = Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport; ERCSP = 
Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics. 
Escala: Les Puntuacions dels ítems són una mitja de els 2 semestres i estan transformades d’escala 0-10 a 1-5 a través de la 
següent formula: (Valor ítem/10)*4+1. 
Font: Enquestes d'opinió dels estudiants sobre professorat i assignatures. Informes agregats. 
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html 

2015 2016 2017

ADE 3,7 3,632 3,648

G Economia 3,646 3,714 3,692

G Estadística 3,54 3,774 3,752

G Sociologia 3,776 3,864 3,8

G E. Internacional 3,618 3,844 3,71

M CAF 3,4 3,92 3,73

M Comptabilitat 4,176 3,77

M CGEI 4,22 4,066 3,48

M DEE 4,212 3,78 3,448

M Economia 4,104 3,966

M ERCSP 4,16 4,028 4,438

M Gestió Cultural 3,884 3,7 3,75

M Hitòria Econòmica 3,966 4,502 4,544

M Internacionalització 4,12 4,026 4,142

M Màrqueting 4,208 3,762 3,862

M Recerca Empresa 4,162 3,762 3,712

M Sociologia 4,432 4,608 4,22

3

3,5

4

4,5

5

Material d'estudi

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/indicadors/satisfaccio.html


 

 

Annex 6. Annex a l’Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius. 
 
6.1. Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global de la titulació  
 

 
Facultat d’Economia 

i Empresa 

 
Universitat de Barcelona 

 
2013 2014 2015 2016 

 
2013 2014 2015 2016 

Graduats 189 730 1038 1039 
 

4506 6418 7487 7732 

Nombre respostes 29 120 137 194 
 

1063 1357 1386 1876 

Participació (%) 15,34 16,44 13,20 18,67 
 

23,50 21,14 24,26 18,51 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 3,38 3,17 3,14 3,35 
 

3,11 3,22 3,41 3,35 

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments 2,93 2,87 2,81 2,96 
 

2,67 2,88 2,93 2,9 

I3 - El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures 3,38 3,47 3,32 3,36 
 

3,04 3,2 3,32 3,28 

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,14 2,93 2,92 3,10 
 

3,4 3,41 3,47 3,48 

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 2,90 2,90 2,71 2,90 
 

3,12 3,17 3,18 3,2 

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,82 2,60 2,42 2,42 
 

2,67 2,69 2,74 2,7 

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,68 3,75 3,93 3,94 
 

3,49 3,52 3,78 3,76 

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 3,33 2,99 2,87 2,98 
 

2,96 2,99 3,01 2,99 

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació 3,16 3,34 3,06 3,20 
 

3,72 3,58 3,53 3,52 

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 2,60 3,43 2,86 3,32 
 

3,35 3,37 3,36 3,25 

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,07 2,78 3,16 3,28 
 

3,16 3,27 3,52 3,48 

I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge 2,86 2,99 3,09 3,02 
 

3,06 3,11 3,17 3,16 

I13 - Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les 
meves necessitats 

3,64 3,53 3,59 3,57 
 

3,63 3,64 3,83 3,79 

I14 – Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, 
orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció 

3,25 2,90 2,79 3,00 
 

2,67 2,81 2,98 2,9 

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 3,32 2,87 2,70 2,81 
 

2,56 2,72 2,77 2,71 
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I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,52 3,37 3,39 3,50 
 

3,17 3,29 3,42 3,36 

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,14 3,16 3,14 3,28 
 

3,45 3,48 3,53 3,5 

I18 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves competències personals (nivell de 
confiança, aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, 
etc.) 

3,39 3,51 3,44 3,49 
 

3,67 3,65 3,63 3,64 

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional 3,46 3,38 3,39 3,47 
 

3,49 3,5 3,61 3,59 

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,82 3,41 3,43 3,64 
 

3,56 3,6 3,71 3,68 

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 72,41 70,83 65,69 69,59 
 

76,48 75,9 75,69 74,1 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 68,97 51,67 57,66 62,37 
 

66,89 66,84 70,52 68,83 

Escala 1-4. 
Font: Taula E64 de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA. (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php). 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php


 

 

6.2. Relació entre les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans Docents de les assignatures del Grau d’Empresa Internacional  

 

 

 

 

 

 

  

Materia Assignatures CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG3 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11

Microeconomics x x x x

Macroeconomics x x x x

Business Economics x x x x

Introduction to Financial Accounting x x x x x x

Historia History of International Business x x x x x x x

Derecho Company Law x x x x x

Comunicación Intercultural Communication Techniques x x x x x

Idioma moderno English for Business I x x x

Matemáticas Mathematics x x x

Estadística Data Analysis x x x

English for business II x x

Second language for business I x x x

Second language for business II x x x

Human resources x x x x x x x x

Management of international operations x x x x

International strategy x x x x x x

International business management (dir. Emp 

int)
x x x x x x x

Finance I x x x x

Finance II x x x x

International business management (dir. 

Comercial int)
x x x x x x x

International marketing x x x x x x

Financial mathematics x x x x

Statistics x x x x

Econometrics  x x x x x x x x x

International economy x x x

European and international economic 

environment
x x x x x

International business law x x x x ?

International taxation x x x x x

Management accounting (conta de gestión) x x x x x

International financial accounting x x x x

Recursos humanos Cross-cultural management

Third language for business I

Third language for business II

Culture and business in Europe and other 

western countries

Culture and business in Asia

Culture and business in Latin America and 

Caribbean

Marketing

Grau: EMPRESA INTERNACIONAL Competències Transversals aprovades pel Consell de Govern de la UB el 10 d’abril de 2008
Competències Específiques de la titulació

CURS 2015-2016 Competències Bàsiques Competències Generals

Economía

Empresa

Idiomas para los 

negocios

Organización de 

empresas

Finanzas

Métodos 

cuantitativos

Economía y entorno 

económico 

internacional
Derecho de la 

empresa 

internacional

Contabilidad

Idiomas para los 

negocios 

complement.

Cultura y negocios



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
6.3. Relació entre les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans Docents de les assignaturesdel Màster de Comptabilitat i Fiscalitat  

 

Materia Assignatures CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG3 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11

Microeconomics X X X X

Macroeconomics X X X X X

Business Economics X X X X

Introduction to Financial Accounting X X X X X X

Historia History of International Business X X X X X X X

Derecho Company Law X X X X X

Comunicación Intercultural Communication Techniques X X X X X

Idioma moderno English for Business I X X X

Matemáticas Mathematics X X X

Estadística Data Analysis X X X

English for business II

Second language for business I X X X

Second language for business II X X X

Human resources X X X X X X X X

Management of international operations X X X X

International strategy X X X X X X

International business management (dir. Emp 

int)
X X X X X X X

Finance I X X X X

Finance II X X X X

International business management (dir. 

Comercial int)
X X X X X X X

International marketing X X X X X X

Financial mathematics X X X X

Statistics X X X X

Econometrics X X X X X X X X X

International economy X X X

European and international economic 

environment
X X X X X

International business law X X X X ?

International taxation X X X X

Management accounting (conta de gestión) X X X X X

International financial accounting X X X X

Recursos humanos Cross-cultural management

Third language for business I X X X

Third language for business II X X X

Culture and business in Europe and other 

western countries
x x x x x

Culture and business in Asia ?

Culture and business in Latin America and 

Caribbean
x x x x x x

Marketing

Grau: EMPRESA INTERNACIONAL Competències Transversals aprovades pel Consell de Govern de la UB el 10 d’abril de 2008
Competències Específiques de la titulació

CURS 2016-2017 Competències Bàsiques Competències Generals

Economía

Empresa

Idiomas para los 

negocios

Organización de 

empresas

Finanzas

Métodos 

cuantitativos

Economía y entorno 

económico 

internacional
Derecho de la 

empresa 

internacional

Contabilidad

Idiomas para los 

negocios 

complement.

Cultura y negocios
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Curs 2015-2016 

 

 

Curs 2016-2017 

 

 

 

Anàlisi 

avançat de 

l’impost de 

societats i 

de l’impost 

sobre el 

valor afegit

Contabilida

d superior 

avanzada y 

operacione

s societarias

Anàlisi 

d'estats 

financers

Derecho de 

la empresa 

avanzado

Planificació 

i informes 

d'auditoría

Contabilida

d de 

gestión 

avanzada y 

control 

presupuest

ario

Consolidaci

ón de 

estidos 

financieros 

avanzada

Audit 

assurance: 

trabajos 

específicos 

de auditoría

Règims 

especials 

de l'impost 

de societats 

i de 

l'impost 

sobre el 

valor afegit

Imposició 

personal

Fiscalitat 

internacion

al i de no 

residents 

avançada

Tributación 

autonómica 

y local 

(sucesiones

, IAE, IBI, 

etc.)

Relació 

entre 

administrac

ió i 

contribuent

Auditoría 

del sector 

público

Procedimie

ntos de 

auditoría 

Auditoría 

informática

Normas 

internacion

ales de 

auditoría I 

Normas 

internacion

ales de 

auditoría II

Normas 

internacion

ales de 

contabilida

d

Impostos 

especials

Fiscalitat 

del 

mecenatge

Procedimen

ts tributaris 

avançats

Contabilida

d y 

fiscalidad 

de las 

operacione

s 

financieras

Prácticas 

externas

Trabajo 

final de 

máster

CB6 X X X X X X X X X X X X X X X X

CB7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CB8 X X X X X X X X X X X X X X X X

CB9 X X X X X X X X X X X X X X X X

CB10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CG1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CE1 X X X X X X X X X X X X

CE2 X X X X X X X X X

CE3 X X X X X X X X X X X

CE4 X X X X X X X X X X X X X

CE5 X X X X X X X X X X X X

CE6 X X

CE7 X X X X X X X X X X

CE8 X X X X

CE9 X X X X X X X X



54 
 

      TIPOLOGIA DE MILLORA                 

Proposta de Millora Codi de Millora Procedència Tipologia de Millora (per processos) 

Tipologia de 

Millora 

(Estàndards: 

per codi) 

Implica 

modificació de la 

memòria 

Prioritat Abast ESTAT 
Curs 

Implantació 

Avaluació 

condicionada 

AQU 

Responsable institucional 

Responsable de 

seguiment i 

implementació 

Considerar "adaptacions futures" sobre el nombre de 

places ofertes i els requisits d'accés per tal de reduir 

l'abandonament 

030-E13-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 Sí No determinada ECO No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Estudiar el nombre de places en el màster i el possible 

disseny de complements formatius 
040-E13-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 Sí No determinada MIM 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Fer la sessió de benvinguda als estudiants de nou ingrés 

en algun centre que doni suport a l’emprenedoria a 

Catalunya, com ara Barcelona Activa 

040-E13-01-17 Autoinforme febrer 2016 
Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.4 No No determinada MCE 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar els estudiants procedents d’Administració i 

Direcció d’Empreses així com també d’altres 

ensenyaments (Economia, Estadística, Matemàtiques, 

Física,...). 

040-E13-02-15 Autoinforme febrer 2016 
Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MCA 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Reimprimir el fulletó informatiu de divulgació i publicitat 

del màster sota la plataforma UB Sociologia 
040-E13-02-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MSO 26%-50% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar el nombre d’estudiants per promoció 040-E13-03-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MSO 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar el nombre d’estudiants procedents d’altres 

universitats de l’EEES 
040-E13-04-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MSO No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Relacions Internacionals i 

Qualitat 

Responsable de 

l'Oficina de Relacions 

Internacionals 

Ampliar el nombre d’estudiants Erasmus al màster 040-E13-05-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MSO 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Relacions Internacionals i 

Qualitat 

Responsable de 

l'Oficina de Relacions 

Internacionals 

Augmentar el nombre d’estudiants procedents 

d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia. 
040-E13-07-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MDE 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Agilitzar el procés d’admissió i matrícula dels estudiants, 

sobretot dels no comunitaris 
040-E13-08-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 No No determinada MDE 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Responsable Ofinica 

Màsters Doctorat 

Ajustar la matrícula de nou ingrés al nombre de places 

especificat a la memòria verificada, i en tot cas iniciar 

un procés de modificació per tal d'augmentar-lo 

040-E13-10-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Gestió de l'admissió i matriculació dels estudiants (PEQ 030 Graus - 

040 Màsters) 
E.1.3 Sí Baixa MGC No iniciat No determinat No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Possibilitar als tutors del Pla d’Acció Tutorial (PAT) d’un 

millor  seguiment acadèmic dels seus estudiants  
050-E43-01-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.4.3 No No determinada ADE+ECO 76%-100% 2016-2017 No Vicedegana Acadèmica Coordinador/a PAT 

Millora de la informació sobre el Minor de Matemàtiques 

al grau d’Economia 
050-E51-01-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No No determinada ECO 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Establir mecanismes que millorin el procés d’elecció de 

l’estudiant del tema i tutor del TFM 
050-E51-02-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No No determinada MRE+MIN+MSO 76%-100% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Establir accions formalitzades d'orientació als estudiants 

en el mercat de feina acadèmica i de recerca 
050-E51-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Baixa MRE 26%-50% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Augmentar les accions d'orientació professional dirigides 

als estudiants del MSOC 
050-E51-04-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Baixa MSO 10%-25% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a de 

Màster 
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file:///C:/Users/bmunoz/Desktop/etyjtyj.xlsx%23'Tipologia%20de%20la%20Millora'!A1
file:///C:/Users/bmunoz/Desktop/etyjtyj.xlsx%23'Tipologia%20de%20la%20Millora'!A1
file:///C:/Users/bmunoz/Desktop/etyjtyj.xlsx%23'Tipologia%20de%20la%20Millora'!A1
file:///C:/Users/bmunoz/Desktop/etyjtyj.xlsx%23'Tipologia%20de%20la%20Millora'!A1
file:///C:/Users/bmunoz/Desktop/etyjtyj.xlsx%23'Llistes%20desplegables'!A1
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/030-E13-01-15_ECO.docx?d=wea0e75ab442a4df295a4b4b7a47a6a93&csf=1&e=W7vXBO
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-01-15_MIM.docx?d=w0f2a19791c074398a14ddf24451507ec&csf=1&e=NBqGQK
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-01-17_MCE.docx?d=w0755d2a056dd4516b44edf33dbc560d0&csf=1&e=ARfseA
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-02-15_MCA.docx?d=w6672a335e2194be38c3ab427a2cbb7ee&csf=1&e=HvH8wS
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-02-16_MSO.docx?d=w6ae1557a7c25441db84fbb9bbd30ab93&csf=1&e=4gLrfp
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-03-16_MSO.docx?d=wbf2f1e6d7cc34318b51b10724057ae2b&csf=1&e=uEMEPP
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-04-16_MSO.docx?d=we74dc1b626b249fdb6f9c5a2f4823648&csf=1&e=uZFK0p
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-05-16_MSO.docx?d=wbfc5df2358b64f2ca5d5f1f2faaa1921&csf=1&e=q97FaN
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-07-16_MDE.docx?d=w6b3cbd914d8141e9a7f22b724fcabf01&csf=1&e=02ICtT
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-08-16_MDE.docx?d=wa88d059844854b34a625d10a23738570&csf=1&e=BQ26ub
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/040-E13-10-16_MGC.docx?d=wda3e6f446d524663a743613757ee373c&csf=1&e=Y5Nd4u
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/050-E43-01-15.docx?d=wb1b7d32c31b14dc3af6162fee206b7db&csf=1&e=hXljda
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/050-E51-01-15_ECO.docx?d=w92dad5c4688a4ca09021997cfa7d16bd&csf=1&e=eTqtCj
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/050-E51-02-15.docx?d=w128895dbfda347fe91543313657fc80e&csf=1&e=YTSy4h
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/050-E51-03-15_MRE.docx?d=w0447df9adaf64e238c46b71b2bd5ddab&csf=1&e=DX9WNV
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/050-E51-04-16_MSO.docx?d=wa06bb9b97af443f7adc702ad75de0418&csf=1&e=4HWrIn
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Incrementar substancialment el nombre de tallers o 

seminaris que ofereixin formació complementària per a la 

gestió o creació d’empreses 

050-E51-05-16 Autoinforme febrer 2016 Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No No determinada MCE 51%-75% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Crear una guia de benvinguda per als nous estudiants 

que contingui la informació més rellevant de la UB i de 

l’entorn de Barcelona 

050-E51-06-16 Autoinforme febrer 2016 Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No No determinada MCE 10%-25% 2017-2018 No 
Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar les accions d'orientació professional dirigides 

als estudiants del MGC 
050-E51-07-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Baixa MGC No iniciat No determinat No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Estudiar de forma sistemàtica l’abandonament per cohort 

per fer accions concretes de millora 
050-E63-01-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.6.3 No No determinada SOC 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Reflexionar estratègicament sobre la diferència entre el 

grau d'ADE i els equivalents en altres universitats 

catalanes 

060-E11-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.1 No No determinada ADE No iniciat No determinat No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Augmentar els complements de formació pels estudiants 

que no provenen de l'àmbit de l'economia 
060-E12-02-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 Sí Baixa MHE No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar els complements de formació pels estudiants 

amb carències en l'àmbit de sociologia 
060-E12-03-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.2 Sí Baixa MSO 26%-50% 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Desenvolupar competències relacionades amb la creació 

d'empreses, l'emprenedoria, la comunicació i el lideratge 
060-E12-04-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.2 Sí Baixa MCE 26%-50% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Oferir complements de formació que recullin els 

continguts de grau que s'inclouen actualment en algunes 

assignatures. 

060-E12-05-16 IAE i IdA (2016) 
Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.2 Sí Molt alta MDE+MGC+MER+MINT 26%-50% 2018-2019 Sí 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Incloure coneixements sobre gestió del patrimoni literari, 

en alguna assignatura optativa 
060-E12-06-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.2 No Baixa MGC No iniciat No determinat No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Fer una previsió mes acurada de la matricula en cada 

una de les assignatures del grau 
060-E13-03-15 Autoinforme febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.3 No No determinada SOC No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Involucrar a més professorat en la gestió de les 

pràctiques externes 
060-E51-01-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.5.1 No No determinada MER+MGC 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador de 

Pràctiques Externes 

Contrastar la metodologia docent i d’avaluació de les 

competències a assolir des de les diferents assignatures 

i matèries. 

060-E62-01-15 Autoinforme febrer 2016 
Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada ADE+ECO 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'estudis 

Ampliar la formació en eines metodològiques i d'anàlisi 

quantitativa 
060-E62-01-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 Sí Baixa MHE 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Analitzar els sistemes d'avaluació: coordinació entre 

grups de la mateixa assignatura i adequació al pla 

docent 

060-E62-02-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada ADE+SOC 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Estudiar en el Consell Docent la possibilitat de canviar 

optatives de semestre, per facilitar un millor repartiment 

de les matrícules 

060-E62-03-15 Autoinforme febrer 2016 
Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada EST 76%-100% 2016-2017 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Mantenir i millorar la difusió dels seminaris realitzats per 

professors convidats d’altres universitats 
060-E62-03-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada MSO 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Afavorir sinergies entre assignatures per fer activitats 

comunes 
060-E62-04-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada MSO 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Anàlisi dels sistemes d'avaluació: coordinació entre grups 

de la mateixa assignatura i adequació al pla docent 
060-E62-05-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada SOC 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 
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Aprofundir en l'adquisició de la competència per part 

dels estudiants de l'elaboració d'informes tècnics 
060-E62-05-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Baixa MSO No iniciat No determinat No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Convertir en sistemàtica l’oferta de seminaris d’activitat 

complementària. 
060-E62-06-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No No determinada MIN 76%-100% 2016-2017 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Millorar el nivell d'anglès dels titulats del màster 060-E62-07-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 Sí No determinada MIN 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Racionalitzar la programació de Grups d'Intensificació 

d'Estudis (GIE) 
060-E62-10-15 Autoinforme febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Alta ADE+ECO 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Fer dues reunions anuals amb el professorat per debatre 

sobre les possibles sinergies que es puguin generar 

entre cursos, i dur a terme els ajustaments 

corresponents en els plans docents, d’acord amb les 

tècniques (o tendències) més avançades 

061-E14-02-16 Autoinforme febrer 2016 
Programació academico-docent del curs de graus i màsters (PEQ 

061) 
E.1.4 No No determinada MCE 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Potenciar la coordinació entre el professorat del màster 061-E14-03-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Programació academico-docent del curs de graus i màsters (PEQ 

061) 
E.1.4 No No determinada MDE 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Informatitzar el procediment de petició i autorització de 

canvis oficials de grup en els graus 
061-E32-01-15 Autoinforme febrer 2016 

Programació academico-docent del curs de graus i màsters (PEQ 

061) 
E.3.2 No Alta ADE+ECO No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Cap de la Secretaria 

+ Caps d'estudis 

Impulsar reunions individuals amb els professors de cada 

curs per trobar oportunitats de millora 
061-E43-01-15 Autoinforme febrer 2016 

Programació academico-docent del curs de graus i màsters (PEQ 

061) 
E.4.3 No No determinada SOC No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Dissenyar els procediments de seguiment i avaluació dels 

TFG dels dobles itineraris i/o de la seva eventual 

vinculació a les pràctiques externes 

064-E62-01-15 Autoinforme febrer 2016 Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No No determinada ADE+ECO 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 
Coordinador/a de 

TFG 

Millorar els criteris de composició de la comissió 

avaluadora del TFM 
064-E62-01-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No No determinada MSO 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Ampliar l’oferta de temàtiques i de tutors més adequats 

a l'alumnat (TFG) 
064-E62-03-15 Autoinforme febrer 2016 Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No No determinada SOC No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

TFG 

Col·laboració activa dels estudiants amb grups de 

recerca 
064-E62-07-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No Baixa MRE 76%-100% No determinat No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a de 

Màster 

Millorar l’aplicació interna de seguiment i avaluació de 

les pràctiques externes curriculars 
070-E51-01-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No No determinada ADE+ECO 26%-50% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Consolidar i/o augmentar els convenis de pràctiques 

amb empreses (curriculars i extracurriculars) 
070-E51-02-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No No determinada EST+SOC+MCA 51%-75% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Cercar de manera activa més llocs per a pràctiques dels 

alumnes del grau 
070-E51-03-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No No determinada SOC 10%-25% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Fer un seguiment actiu dels llocs de pràctiques 070-E51-05-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No No determinada SOC No iniciat 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Millorar l’aplicació interna de seguiment i avaluació de 

les mobilitats internacionals 
080-E62-01-15 Autoinforme febrer 2016 Gestió de la mobilitat internacional de l’estudiant (PEQ 080) E.6.2 No No determinada ADE 10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Relacions Internacionals i 

Qualitat 

Responsable de 

l'Oficina de Relacions 

Internacionals 
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Demanar complements formatius als alumnes que 

provinguin d’àrees de coneixement distintes a la 

d’empresa i economia 

130-E12-01-16 Autoinforme i IdA (2016) Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.1.2 Sí Molt alta MCE 26%-50% 2018-2019 Sí 
Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Realitzar accions per recollir informació de satisfacció 

dels egressats d'alguns màsters. 
130-E32-01-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Alta MIM+MRE No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Cap de l'Oficina de 

Màsters i Postgraus  

Preveure i planificar una actuació de recollida de dades 

sobre els estudiants que accedeixen a programes de 

doctorat. 

130-E32-02-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No No determinada MRE+MEC 76%-100% 2016-2017 No 
Vicedegà de Recerca i 

Doctorat 

Coordinador/a de 

Màster 

Preveure i planificar una actuació de recollida de dades 

sobre la inserció laboral dels graduats del màster. 
130-E32-03-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No No determinada MEC 26%-50% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a de 

Màster 

Preveure i planificar una actuació de recollida de dades 

sobre titulats 
130-E32-04-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No No determinada MSO 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Millorar la taxa de rendiment en algunes assignatures 

(Inv. Operativa, Fiscalidad de la Empresa, Fundamentos 

de la Fiscalidad, Macroeconomía, Microeconomía) 

130-E61-02-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.1 No No determinada ADE 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Millorar la taxa de rendiment en una assignatura 

(Estadística II) 
130-E61-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada ECO 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Millorar el rendiment acadèmic a l’assignatura 

d’Introducció a la Probabilitat 
130-E61-04-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.1 No No determinada EST 76%-100% 2016-2017 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Augmentar les taxes de rendiment 130-E61-05-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.1 No No determinada EST 10%-25% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Fer un seguiment exhaustiu de la taxa de rendiment 

acadèmic  
130-E63-01-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada MCA 26%-50% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Fer un seguiment exhaustiu de la taxa de rendiment 

acadèmic 
130-E63-01-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada MDE 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Reduir de la taxa d'abandonament 130-E63-02-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada ECO+EST 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Augmentar la taxa de rendiment en algunes assignatures 

(Metodología de las ciencias sociales, matemàtiques, 

estadística, TIS II y TIS III) 

130-E63-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada SOC 10%-25% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Reduir de la taxa d'abandonament (inicial) 130-E63-04-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No No determinada SOC 26%-50% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Millorar la recollida i anàlisi de la informació relativa a 

la taxa de graduació 
130-E63-06-15 

Informe definitiu 

d'Acreditació (IdA) 2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.3 No Molt alta MRE No iniciat 2018-2019 Sí 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Preveure i planificar una actuació de recollida de dades 

sobre la inserció laboral dels egressats del màster  
130-E64-01-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.4 No No determinada MIM No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

Màster 

Actualitzar el web públic del Servei de Pràctiques 

Externes 
140-E21-01-15 Autoinforme febrer 2016 Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada ADE+ECO 26%-50% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Ampliar la informació sobre el professorat en la pàgina 

web del màster 
140-E21-01-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada 

MHE+MSO+MIN+MCE+MER+MG

C 
10%-25% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Millorar la vinculació entre la pàgina web del màster i 

els diferents llocs del web UB on se n’informa 
140-E21-02-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada MSO 26%-50% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E12-01-16_MCE.docx?d=wc9296d32de744e51a61e8b40b385ac34&csf=1&e=kfqUpk
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E32-01-15.docx?d=w7ade9aa5503848bfb278ce5903772ed6&csf=1&e=5QtvsH
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E32-02-15.docx?d=wa05a4ca1d9a94babb6dab9e3f7917837&csf=1&e=MO3YOL
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E32-03-16.docx?d=w750b966a50674720a17c2418b52b7cac&csf=1&e=Qo368P
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E32-04-16_MSO.docx?d=w49541c5719444d9a8bc56fea7d877656&csf=1&e=k8M1dC
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E61-02-15_ADE.docx?d=w577ccdf2435742168686cfb84fd992c9&csf=1&e=9dHHF4
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E61-03-15_ECO.docx?d=w4ae9b78b0e3d4c36a9283118e025dd5d&csf=1&e=IpITlg
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E61-04-15_EST.docx?d=w7ef287d36fe94674b033649479ecefd5&csf=1&e=kMsQzg
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E61-05-15_EST.docx?d=w0ce1cd5ee5dc441195a3546d4cc0441e&csf=1&e=TMGqL7
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-01-15_MCA.docx?d=w8ea6f5a326f24e1891f7331e528b9104&csf=1&e=QUFS8n
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-01-16_MDE.docx?d=w9d41869019ce4d9994ae07c56e15b154&csf=1&e=rci5fe
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-02-15.docx?d=wf8a588a5dd9d4a6694374cdd4bbf6023&csf=1&e=Tp7m6G
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-03-15_SOC.docx?d=w37b422fd32f4430d970b621c665e1ad5&csf=1&e=VC8r22
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-04-15_SOC.docx?d=w1a5fa7f6349b4697887b9e0b87977659&csf=1&e=RtxBes
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E63-06-15_MRE.docx?d=w9f3ccc86626c4dbea3e8d25785c6d16f&csf=1&e=cniAuD
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/130-E64-01-15_MIM.docx?d=w409f4cddfcf8429b959a9792e9de2b79&csf=1&e=1XC1ec
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-01-15.docx?d=wd88eceabd31749a5803cddf92cd3e523&csf=1&e=C6AMIo
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-01-16.docx?d=w6e8076ad63614052a2c53c3301b4719e&csf=1&e=Zi7tYN
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-02-16_MSO.docx?d=w0ca502cb4da44390bca1eb8ee76ff935&csf=1&e=OCUaFV
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Actualitzar de manera ràpida i dinàmica el web de 

l’ensenyament per a possibles futurs estudiants i altres 

agents 

140-E21-03-15 Autoinforme febrer 2016 Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada SOC 76%-100% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Millorar l’accés a les versions en llengua anglesa del web 140-E21-03-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada MSO Ajornat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Publicar en el web els plans docents de les assignatures 

optatives que no s'ofereixen a la FEE 
140-E21-07-16 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Alta MGC No iniciat No determinat Sí 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Actualitzar de manera ràpida i millorada la pàgina web 

del màster i els enllaços a continguts de pràctiques i 

inserció sociolaboral 

140-E21-08-16 

Autoinforme novembre 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No No determinada MIN No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Adequació del perfil de professorat PGQ030-E41-01-15 

Informe definitiu 

d'Acreditació (IdA) 2016 
La proposta està relacionada amb un PGQ E.4.1 No Molt alta MRE 26%-50% 2017-2018 Sí 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Augmentar la ratio de professorat doctor fins al 60% al 

curs 2018-19 i al 70% abans de la propera acreditació 
PGQ030-E41-02-15 

Informe definitiu 

d'Acreditació (IdA) 2016 
La proposta està relacionada amb un PGQ E.4.1 No Molt alta MDE 76%-100% 2018-2019 Sí 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Estendre el màster propi de Docència Universitària per a 

Professorat Novell que imparteix l'ICE més enllà del 

professorat novell 

PGQ040-E43-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
La proposta està relacionada amb un PGQ  No Baixa TC No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del rector per a 

Màsters i Postgraus 

Delegat del Rector 

per a Màsters i 

Postgraus 

Actualitzar els PEQs del centre. TC-011-E33-01-17 

Informe de Seguiment 

(2017) 

Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU 

(PEQ 011) 
E.3.3 No Alta TC 51%-75% 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Relacions Internacionals i 

Qualitat 

Tècnic/a de Qualitat 

Optimitzar el procés de seguiment i implementació de 

les propostes del pla de millores 
TC-011-E33-02-17 

Informe de Seguiment 

(2017) 

Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU 

(PEQ 011) 
E.3.3 No Alta TC 76%-100% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Relacions Internacionals i 

Qualitat 

Tècnic/a de Qualitat 

Millorar l'orientació a l'estudiant sobre el número de 

crèdits a matricular (a l'inici de curs i en període 

d'ampliació i modificació de la matrícula) 

TC-050-E51-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Alta TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a PAT 

Millorar la visibilitat del Pla d'Acció Tutorial (PAT) TC-050-E51-01-17 

Informe de Seguiment 

(2017) 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Alta TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a PAT 

Redactar i aprovar un pla d'ocupablilitat per a totes les 

titulacions de grau de la Facultat 
TC-050-E51-02-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Mitjana TC 51%-75% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Potenciar les xarxes d'alumni per a les diferents 

titulacions 
TC-050-E51-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de l'orientació a l’estudiant (PEQ 050) E.5.1 No Baixa TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Potenciar les accions de millora referides a pràctiques 

externes amb la participació de les xarxes d'alumni 
TC-050-E51-04-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No Baixa TC 26%-50% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Afavorir l'avaluació de les competències transversals de 

grau i de màster a partir de les experiències prèvies 
TC-060-E62-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Alta TC 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Consolidar i estendre l'ús de l'agenda digital, també per 

als màsters 
TC-060-E62-02-15 Autoinforme i IAE (2016) 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Molt alta TC 26%-50% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Programar accions per millorar el coneixement d'una 

tercera llengua 
TC-060-E62-03-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Alta TC 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-03-15_SOC.docx?d=wc8c97c90280d48b7afb9012626013595&csf=1&e=e5rcGf
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-03-16_MSO.docx?d=w0f6a76275a03409db9ca2533eb64a048&csf=1&e=fOs1WM
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-07-16_MGC.docx?d=w04544a0bd104419980b0da50e65f60bc&csf=1&e=CtkYvj
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/140-E21-08-16_MIN.docx?d=w04142e50027041b8a62681d7d8646c79&csf=1&e=MepQC2
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/PGQ030-E41-01-15.docx?d=w1431a0c4ac6a4f298470fc1469603954&csf=1&e=UKmrQD
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/PGQ030-E41-02-15_MDE.docx?d=wcca17673a1964f0ca3117c1f373deb41&csf=1&e=SabcHM
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/PGQ040-E43-01-15.docx?d=wa68a247fb1174c4ebdfcd647757fface&csf=1&e=qUVkgw
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-011-E33-01-17.docx?d=w52a9fd6663194423b441f4f4550e0e57&csf=1&e=N9tIIY
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-011-E33-02-17.docx?d=w31c5b79f9f7c417081f63aa3b9f6fae6&csf=1&e=IZPv0d
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-050-E51-01-15.docx?d=wc65b283ddf3b425d927d2a6f10040f55&csf=1&e=BcyOCw
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-050-E51-01-17.docx?d=wd75e233eb6bd4435a18d846da844dac4&csf=1&e=MqdPs0
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-050-E51-02-15.docx?d=w1dd4ef3fe5244e1caa12ea70e2e6ff14&csf=1&e=r0QPvC
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-050-E51-03-15.docx?d=wf62b6b68d8e842568d410e8f8afd5509&csf=1&e=JWCghj
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-050-E51-04-15.docx?d=w2583c3ea5aa34a78906d01612322babf&csf=1&e=Sfzuvv
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-060-E62-01-15.docx?d=w107850dda07642beb04cc94dbfa0b859&csf=1&e=RVHL01
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-060-E62-02-15.docx?d=w9780b53335be4468b965f621306bbb97&csf=1&e=yFKjJ8
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-060-E62-03-15.docx?d=wdb8030c342ef4b04bb5911c16a5e4c4b&csf=1&e=dRGuvj
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Conèixer la valoració de l'opinió per part dels estudiants, 

tutors i membres dels tribunals respecte dels TFG/TFM 
TC-064-E32-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.3.2 No Molt alta TC 10%-25% 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus + 

Vicedegana Acadèmica 

Delegat del Rector 

per a Màsters i 

Postgraus + 

Coordinadora de TFG  

Adquirir i posar a disposició del profesorat llicències de 

programari antiplagi per al TFG, el TFM i les proves 

d'avaluació que es pengen al Campus Virtual 

TC-064-E43-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.4.3 No Alta TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegà de Recerca i 

Doctorat 
 

Millorar els criteris d'avaluació del TFG i el TFM en 

format de rúbriques 
TC-064-E62-01-15 

Autoinformes feb i nov 16 i 

IAE (2016) 
Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No Alta TC 51%-75% 2017-2018 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus + 

Vicedegana Acadèmica 

Delegat del Rector 

per a Màsters i 

Postgraus + 

Coordinadora de TFG  

Millorar les aplicacions internes de seguiment i avaluació 

de Pràctiques, Mobilitat i TFG/TFM 
TC-064-E62-02-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
PEQ 064 + 070 + 080 E.6.2 No Alta TC 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Coordinador/a de 

TFG + Coordinador/a 

de Pràctiques 

Externes + 

Coordinador/a de 

Màster  

Incrementar el nombre de places de pràctiques 

curriculars, a través de l'ampliació del ventall 

d'organitzacions i institucions, tant a Catalunya com en 

un altre territori 

TC-070-E51-01-15 Autoinforme i IAE (2016) Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No Alta TC 10%-25% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Avaluació de les pràctiques: donar més protagonisme al 

tutor extern i establir rúbriques d'avaluació de les 

competències transversals professionals, a disposició dels 

tutors i estudiants 

TC-070-E51-02-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No Baixa TC 10%-25% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Vicedegana de 

Relacions Externes, 

Compromís Social i 

Estudiants + 

Coordinador/a de 

Pràctiques Externes  

Delimitar els criteris pel reconeixement de les pràctiques 

extracurriculars 
TC-070-E51-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No Baixa TC 10%-25% 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Formalitzar canals permanents de retroalimentació amb 

les entitats de pràctiques externes, per obtenir la seva 

opinió sobre el disseny dels ensenyaments, el seu 

funcionament i el perfil dels titulats 

TC-070-E51-05-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Gestió de les pràctiques externes (PEQ 070) E.5.1 No Alta TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Millorar l'assignació de les aules d'informàtica a l'inici de 

curs. 
TC-110-E52-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Gestió i millora dels recursos materials (PEQ 110) E.5.2 No Alta TC 26%-50% 2018-2019 No Degà 

Responsable de 

Coordinació 

d'Ensenyaments 

Millorar i accelerar el processament de dades de 

procedències diferents (tutoria prèvia, gestió acadèmica, 

SED) sobre els estudiants, tant qualitatives com 

quantitatives. 

TC-130-E32-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Alta TC 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Cap de la Secretaria 

d'Estudiants i 

Docència 

Potenciar la participació dels estudiants a les enquestes 

de satisfacció, en especial en el grau de sociologia 
TC-130-E32-02-15 Autoinforme i IAE (2016) Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Molt alta TC 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Estudiar la conveniència de recollir l'opinió del PAS TC-130-E32-03-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Baixa TC No iniciat 2018-2019 No Degà 

Administradora de 

Centre 

Obtenir valoracions del PAT per part dels estudiants TC-130-E32-04-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Alta TC No iniciat 2018-2019 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Coordinador/a PAT 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-064-E32-01-15.docx?d=w7eb43e6b6d544f7c8ec94f54ecada87b&csf=1&e=Mfs8iH
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-064-E43-01-15.docx?d=w0b99cdff65634ab1b03878fe6941d53e&csf=1&e=3F7oOK
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-064-E62-01-15.docx?d=wab4de33d5848432aae80a7d40ba942a4&csf=1&e=8APbL5
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-064-E62-02-15.docx?d=we4ea2b5da92642e692ab2d735ac42fec&csf=1&e=vX61bw
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-070-E51-01-15.docx?d=w1df5973c3e2041268b5c379d1b9e5cc3&csf=1&e=Lcibh4
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-070-E51-02-15.docx?d=wc5374d5196f94ab9ab527797613a6119&csf=1&e=xrEpqX
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-070-E51-03-15.docx?d=wf4e67a0b58a442d4afa2d78ce9e2c13c&csf=1&e=6vfkD2
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-070-E51-05-15.docx?d=wc0fe4c15dafb42f3a9be05b906dd08a4&csf=1&e=S72VJ0
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-110-E52-01-15.docx?d=waef5499d857d4a2591fc7cd0ed60daf6&csf=1&e=1LpXxc
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E32-01-15.docx?d=wda045a82aa99429dada92e59f1917291&csf=1&e=NQ35ly
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E32-02-15.docx?d=w05adfd5772584266a15ebfa1e2667001&csf=1&e=DDZXq1
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E32-03-15.docx?d=w8e6eda67c07d451fa368ccb012f7a90f&csf=1&e=3YHmxC
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E32-04-15.docx?d=w7470e0e9043f4fa8ac436467ea7ab5da&csf=1&e=3uTZTt
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Elaborar un estudi de detecció de necessitats formatives 

del PDI de la Facultat i elaborar un pla de formació 

docent en funció de les necessitats detectades 

TC-130-E43-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.4.3 No Mitjana TC No iniciat 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Realitzar anàlisis de rendiment acadèmic per cohorts TC-130-E63-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.3 No Mitjana TC 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 

Cap de la Secretaria 

d'Estudiants i 

Docència 

Fer un seguiment dels graduats i dels titulats de màster 

i estudiar la seva inserció laboral 
TC-130-E64-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.4 No Alta TC 51%-75% 2017-2018 No 

Vicedegana de Relacions 

Externes, Compromís Social i 

Estudiants 

Responsable de 

l'Oficina de Carreres 

professionals 

Crear unes FAQ sobre aspectes acadèmics de les 

diferents titulacions de la Facultat. 
TC-140-E21-01-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Alta TC 51%-75% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Aprofundir en les accions de captació d'estudiants per a 

totes les titulacions del centre. 
TC-140-E21-02-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Mitjana TC 10%-25% 2018-2019 No Vicedegana Acadèmica 

Caps d'Estudis i 

Coordinador/a de 

Màster 

Potenciar la publicació de webs personals del personal 

acadèmic i professional del PDI 
TC-140-E21-03-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Mitjana TC 26%-50% 2018-2019 No Degà 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Renovar tots els canals d'informació pública dels graus i 

màsters, especialment els digitals. 
TC-140-E21-04-15 Autoinforme i IAE (2016) Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Molt alta TG No iniciat 2018-2019 No Degà 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Avaluar l'impacte dels canals de comunicació i difusió. TC-140-E21-05-15 

Autoinforme novembre 

2016 i febrer 2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Mitjana TC No iniciat 2018-2019 No Degà 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Millorar la web del centre TC-140-E21-06-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Alta TC 26%-50% 2017-2018 No Degà 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Reflexionar sobre la coordinació dels webs de les 

diferents titulacions 
TC-140-E21-07-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.1 No Baixa TC 26%-50% 2018-2019 No Degà 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

Aprofundir en reunions transversals entre professors de 

diferents assignatures de cada curs 
TG-060-E14-01-15 Autoinforme febrer 2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.1.4 No Alta TG 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Visibilitzar i ampliar la feina dels equips docents TG-060-E43-02-15 Autoinforme febrer 2016 
Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.4.3 No Mitjana TG 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Elaborar un pla de millora progressiva dels plans 

docents, especialment per evitar solapaments en els 

continguts dels temaris de les asignatures i millorant la 

coordinació transversal 

TG-060-E62-01-15 Autoinforme febrer 2016 
Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Molt alta TG 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Revisar Normativa TFG TG-064-E62-02-15 Autoinforme febrer 2016 Treball de fi de grau i treball de fi de màster (PEQ 064) E.6.2 No No determinada TG 10%-25% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica 
Coordinador/a de 

TFG 

Estudiar l'absentisme a classe i l'abandonament i les 

seves causes 
TG-130-E62-01-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.2 No Alta TG 51%-75% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Analitzar el binomi: Avaluació continuada – Rendiment 

Acadèmic  
TG-130-E62-02-15 Autoinforme febrer 2016 Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.6.1 No No determinada TG 26%-50% 2017-2018 No Vicedegana Acadèmica Caps d'Estudis 

Incorporar una representació més gran dels estudiants a 

les comissions de coordinació dels màster 
TM-060-E62-01-16 

Autoinforme novembre 

2016 

Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació 

d’aprenentatges (PEQ 060) 
E.6.2 No Alta TM 76%-100% 2017-2018  Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Coordinador/a de 

Màster 

Disposar d'un sistema per a la recollida de l'opinió dels 

titulats de màster 
TM-130-E32-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Anàlisi dels resultats (PEQ 130) E.3.2 No Baixa TM No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Delegat del Rector 

per a Màsters i 

Postgraus 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E43-01-15.docx?d=wea35b97a482f450da6996bbec6bf5824&csf=1&e=id0upl
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E63-01-15.docx?d=w1db75a6ac67f45d48c7bab77277bc303&csf=1&e=dqIsrD
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-130-E64-01-15.docx?d=w7e59bf91031e4b5c823d8d8a3d0d987c&csf=1&e=RfeXkA
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-01-15.docx?d=w0c58bb89c93646b58d37341b5b0ff2f5&csf=1&e=Q4K9WY
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-02-15.docx?d=we2a807a4cf6643e6b239420e9076166e&csf=1&e=ulrUHB
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-03-15.docx?d=w255419d7a6eb4625a9d11e0b335b9592&csf=1&e=91demk
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-04-15.docx?d=w8093d78b598e4a409d6f295829fe010d&csf=1&e=5whiW9
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-05-15.docx?d=w48a7cb0e03534f6cb213a8e44f203424&csf=1&e=qlEy2x
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-06-15.docx?d=wcdc58e105a9645efaac32821333b562b&csf=1&e=1oWkyL
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TC-140-E21-07-15.docx?d=w12c99c103f41459783d08983c7695d56&csf=1&e=NI5Kzz
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-060-E14-01-15.docx?d=w003b42238f8143c48013f31411e4a5c2&csf=1&e=FwknXo
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-060-E43-02-15.docx?d=w0c9086ea122245169b6c358a2930dcec&csf=1&e=yVNY7b
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-060-E62-01-15.docx?d=w10c214ccd56641059d16031867ce9daf&csf=1&e=ldEE7g
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-064-E62-02-15.docx?d=w1087013bcb6f47edbef40a9f21cab2e2&csf=1&e=SlrnfY
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-130-E62-01-15.docx?d=w1fe14b90282d42628fd5e76a77af641e&csf=1&e=c334cs
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TG-130-E62-02-15.docx?d=w13ff803475ec40458801ee8ec689d265&csf=1&e=mZu5jG
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TM-060-E62-01-16.docx?d=w950130e5cfce4162b346f69583acdc63&csf=1&e=9NkVN0
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TM-130-E32-01-15.docx?d=w7df4fa6c8a6b4f8a93f13e86afe59d9a&csf=1&e=Gq2jTm
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Incloure en la portada del web de cada màster enllaços 

a indicadors de resultats, incloent-hi resultats de 

seguiment, de la inserció laboral i el SAIQU-FEE 

TM-140-E22-01-15 

Informe Visita CAE (IAE) 

2016 
Publicació i actualització de la informació pública (PEQ 140) E.2.2 No Alta TM No iniciat 2018-2019 No 

Delegat del Rector per a 

Màsters i Postgraus 

Responsable de 

desenvolupament de 

software 

 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/bmunoz_ub_edu/Documents/Pla%20de%20Millores%20Operatiu/TM-140-E22-01-15.docx?d=w804d8f2075f64909a4ae632256b128e4&csf=1&e=Cv3dlF

