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Abast de l’informe 

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la 

Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de 

Barcelona (UB). Grau d’Economia (ECO) de la FEE.UB. 

Grau d'Estadística (EST) de la FEE.UB. Grau de Sociologia 

(SOC) de la FEE.UB. Màster d'Economia (ECO) de la 

FEE.UB. Màster d'Història Econòmica (MHE) de la 

FEE.UB. Màster de d'Internacionalització: Aspectes 

Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics (MOI) de la 

FEE.UB. Màster de Ciències Actuarials i Financeres (MCA) 

de la FEE.UB. Màster de Creació i Gestió d'Empreses 

Innovadores i de Base Tecnològica (MCE) de la FEE.UB. 

Màster de Direcció d'Empreses de l’Esport (MDE) de la 

FEE.UB. Màster d’Economia, Regulació i Competència en 

els Serveis Públics (MERC) de la FEE.UB. Màster de 

Gestió Cultural (MGC) de la FEE.UB. Màster de Màrqueting 

i Investigació de Mercats (MIM) de la FEE.UB. Màster de 

Recerca en Empresa (MRE) de la FEE.UB. Màster de 

Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la 

(MSO) FEE.UB. 

Responsables d’elaborar l’informe 

Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Qualitat 

de la FEE.UB. Cap d’Estudis del Grau d'Administració i 

Direcció d'Empreses de la FEE.UB. Cap d’Estudis del Grau 

d’Economia de la FEE.UB. Cap d’Estudis del Grau 

d'Estadística de la FEE.UB. Cap d’Estudis del Grau de 

Sociologia de la FEE.UB. Coordinador del Màster 

d'Economia de la FEE.UB. Coordinadora del Màster 

d'Història Econòmica de la FEE.UB. Coordinador del 

Màster de d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, 

Empresarials i Juridicopolítics de la FEE.UB. Coordinadora 

del Màster de Ciències Actuarials Financeres de la 

FEE.UB. Coordinador del Màster de Creació i Gestió 

d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la 

FEE.UB. Coordinadora del Màster de Direcció d'Empreses 

d'Esport de la FEE.UB. Coordinador del Màster 

d’Economia, Regulació i Competència en els Serveis 

Públics de la FEE.UB. Coordinadora del Màster de Gestió 

Cultural de la FEE.UB. Coordinadora del Màster de 

Màrqueting i Investigació de Mercats de la FEE.UB. 

Coordinador del Màster de Recerca en Empresa de la 

FEE.UB. Coordinadora del Màster de Sociologia: 

Transformacions Socials i Innovació de la FEE.UB. 

Responsables de revisar l’informe Comissió de Qualitat de la FEE.UB 

Responsables d’aprovar l’informe  Junta de Facultat. FEE.UB. 

Data d’aprovació 11 de gener de 2019 

 

 

 



   
 

6 
 

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 2018), 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. 
 
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. 

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 mes d’una vintena de grups de recerca consolidats (Grups de 
recerca)(última actualització el 22.10.2018), més de 300 investigadors actius i dues plataformes que 
agrupen la recerca (UB School of Economics i UB Business School), i una altra que iniciarà 
properament les activitats (UB School of Sociology) 

 
El curs 2017-18, l’oferta docent de la Facultat d’Economia i Empresa va atreure un total de 8.407 (taula 0.1) 

estudiants matriculats, entre títols oficials (graus, llicenciatures, diplomatures, màsters universitaris i 

doctorats) i títols propis (postgraus i màsters propis). D’aquests estudiants, 7.855 ho eren de títols oficials i 

522 de títols propis. Fent la distinció entre alumnat de grau/llicenciatura i de postgrau (tant oficial com propi), 

la Facultat es divideix en 7124 alumnes de grau/llicenciatura i 1283 alumnes de postgrau. 

 
Taula 0.1  Estudiants matriculats a ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa (2017-18) 

Tipologia d’ensenyament Total 

Grau 7124 

Màster universitari 516 

Doctorat 245 

Màster/Postgraus/Expert/Extensió universitària - propis 522 

TOTAL 8407 

Font: Gestió Acadèmica 

 
 
 
 

http://www.ub.edu/economiaempresa/recerca/grups.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/recerca/grups.html
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Taula 0.2 - Les titulacions implementades per la Facultat d’Economia i Empresa (2017-18) 

Titulacions Crèdits 

ECTS 

Any im-

plantació 

Persona responsable 

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

González 

Grau d'Economia (ECO) 240 2010 Mónica Pigem Vigo 

Grau d'Estadística (EST) 240 2009 Manuela Alcañiz Zanón 

Grau de Sociologia (SOC) 240 2010 Maria Trinidad Bretones 

Grau d'Empresa Internacional/International Business 

(GEI) 
240 2013 Glòria Rubert Adelantado 

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (MCA) 90 2012 Manuela Bosch Príncep 

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM) 60 2012 Ana Argila Irurita 

Màster de Recerca en Empresa (MRE) 60 2013 
Josep Maria Argilés 

Bosch 

Màster d'Economia (MEC) 120 2013 Joan Calzada Aymerich 

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

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i 

Innovació  (MSO) 
90 2013 Anna Escobedo Caparros 

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i 

de Base Tecnològica (MCE) 
60 2013 Claudio Cruz Cazares 

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

Chueca 

Màster d'Economia, Regulació i Competència als 

Serveis Públics (MERC) 
60 2013 Joan Ramon Borrell Arqué 

Màster de Gestió Cultural (MCG) 90 2013 
Montserrat Pareja 

Eastaway 

Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, 

Empresarials i Juridicopolítics (MOI) 
90 2013 Juan Tugores Ques 

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

Vilardell 

Màster Internacional Erasmus Mundus “Global  

Markets, Local Creativities” (Glocal) 
120 2017 

Elisenda Paluzie  

Hernández 

Gestió Pública 60 2013 Ismael Blanco 

Màster d’Empresa Internacional (MEI) 60 2018 
Mercè Bernardo 

Vilamitjana 

Font i notes: Elaboració pròpia. 

 
La Facultat disposa actualment de 21 titulacions oficials implementades, cinc titulacions de grau i setze 
màsters, de les quals en algun cas els processos de verificació i acreditació no són coordinats per la UB 
sinó precisament pel centre coordinador. Aquesta és la situació que caracteritza els Màster Interuniversitari 
de Gestió Pública (UAB-UB-UPF) i el Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-

http://www.uab.es/servlet/Satellite/1096480139517/Gestio-publica/Informacio-general.html?param1=1096482868874
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UB). En el cas del Màster Erasmus Mundus International Master Global Markets, Local Creativities (Glocal), 
la Facultat va realitzar el procés de verificació per AQU però el centre coordinador és l’Universitat de 
Glasgow. La taula 0.2 recull el detall de totes les titulacions implementades a la Facultat d’Economia i 
Empresa, llevat d’aquests dos darrers casos. La principal novetat del curs 2018-19 en relació amb el curs 
anterior és la implementació del Màster d’Empresa internacional. 
 
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'Administració i Direcció d'Empreses de la FEE.UB, la Cap d’Estudis del Grau d'Economía de la FEE.UB, 
la Cap d’Estudis del Grau d'Estadística de la FEE.UB, la Cap d’Estudis del Grau de Sociologia de la FEE.UB, 
el Coordinador del Màster d'Economia de la FEE.UB, la Coordinadora del Màster d'Història Econòmica de 
la FEE.UB, el Coordinador del Màster de d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i 
Jurídico-Polítics de la FEE.UB, la Coordinadora del Màster de Ciències Actuarials Financeres de la FEE.UB, 
el Coordinador del Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la 
FEE.UB, la Coordinadora del Màster de Direcció d'Empreses d'Esport de la FEE.UB, el Coordinador del 
Màster de Economia, Regulació, Competència als Serveis Públics de la FEE.UB, la Coordinadora del 
Màster de Gestió Cultural de la FEE.UB, la Coordinadora del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 
de la FEE.UB, el Coordinador del Màster de Recerca en Empresa de la FEE.UB i la Coordinadora del 
Màster Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la FEE.UB, responsables de les quinze 
titulacions que reben una atenció preferent en aquest informe, així com el tècnic de qualitat de la FEE.  
 
En el procés de redacció de l’informe (a més de les persones responsables), s’ha comptat amb el suport 
dels membres de l’Equip Deganal, la coordinadora del Pla d’Acció Tutorial, el PAS de la FEE, el tècnic de 
qualitat de la FEE i el 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 i/o unitats de la FEE. Com 
s’observarà, aquest informe analitza preferentment els cursos 2015-16 i 2016-17, que són els dos cursos 
posteriors als que es van incloure en el procés d’acreditació de les titulacions que formen aquest informe. 
Això és així per als estàndards 1, 4 i 6, que són els que estan més orientats a l’anàlisi d’aquestes titulacions. 
I també per als estàndards, 2, 3 i 5, més vinculats a qüestions generals de la Facultat, les quals, de fet, ja 
van analitzar-se en l’informe corresponent a l’any 2017, que incloïa informació particularitzada per al Grau 
d’Empresa Internacional i el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat fins al curs 2016-27. Per això, algunes parts 
del redactat segueixen el que ja es va assenyalar en aquest darrer informe 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-
Informe%20Seguiment%20Centre.pdf). Tanmateix, i per aquests darrers estàndards (2, 3 i 5), també es fa 
referència  a aspectes corresponents al curs 2017-18 quan s’han produït canvis destacables que alteren 
substancialment anàlisis previs. Finalment, i pel que fa al les millores i el Pla de Millora, aquet informe 
actualitza la informació fins a desembre de 2018. 
 
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 11-01-2019. Una vegada revisats els aspectes objecte d’anàlisi, l’Informe 
s’ha sotmès a discussió i aprovació a la Comissió Permanent de la Junta de  Facultat d’Economia i Empresa 
en data 11-01-2019. L’informe definitiu ha estat finalment lliurat a l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la 
UB (APQUB) i a l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 
 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf
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2. Relació amb els processos de Verificació-Modificació-Acreditació 

(VSMA) 
 

Les dades que es presenten a continuació (Taula 1) 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 1 
Titulacions implementades de la Facultat d’Economia i Empresa i els processos VSMA (2017-18) 

Codi 
RUCT  

Inici Titulació Centre  Verificació Acreditació Modificació 

2501940 2010  Grau d'Administració i 
Direcció d’Empreses 

Economia i 
Empresa  

30/06/2010  15/12/2016  Si 

2500668 2010  Grau d'Economia Economia i 
Empresa  

01/06/2009  15/12/2016  Si 

2500669 2009  Grau d'Estadística Economia i 
Empresa  

01/06/2009  15/12/2016  Si 

2500903 2010  Grau de Sociologia Economia i 
Empresa  

10/06/2009  15/12/2016  Si 

2502823 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 

4315233 2015 Màster de Comptabilitat i 
Fiscalitat 

Economia i 
Empresa  

23/10/2015 ---  

4316213 2018 Màster d’Empresa 
Internacional 

Economia i 
Empresa 

15/09/2017 ---  

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

 
La taula 2 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. 

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

íntegrament a la FEE. 

 
Taula 2 

Abast de l’Informe de Seguiment 2018 de la Facultat d’Economia i Empresa segons les titulacions 

Titulació En procés 
d’a-

creditació 

Exclusivament el 
Pla de Millores 

(PM) 

Seguiment 
un curs + 

PM  

Seguiment dos 
cursos + PM  

Grau d'Administració i 
Direcció d’Empreses 

 
 

 
X 

Grau d'Economia 
 

 
 

X 

Grau d'Estadística    X 

Grau de Sociologia    X 

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 

Màster d’Empresa 

Internacional 

 
X 

  

Font: Elaboració pròpia. 



   
 

   
 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu cursos 
 
1.1. Introducció general1 

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 (2015-16 i 2016-17), objecte preferent 

d’aquest informe. 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 

taules 1.0.1 i 1.0.2 detallen les dades corresponents. 

 

 Taula 1.0.1 
Oferta, demanda i matrícula als graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB 

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

Places ofertes 1.640 1.640 1.630 

Estudiants de nou ingrés 1.652 1.639 1.602 

Estudiants matriculats 7.286 7.194 7.052 

Estudiants graduats 1.030 1.045 1.061 

Notes i Fonts: Taula P11 de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  
 
 

 Taula 1.0.2 
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 405 485 435 

Estudiants de nou ingrés 262 308 334 

Estudiants matriculats 426 482 558 

Estudiants graduats 229 229 281 
Notes i Fonts: Taules E11 dels diferents màsters de l’espai VSMA (http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  

 

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 de les diferents titulacions objecte 
preferent d’aquest informe.  
 

                                                           
1 Al llarg de tot l'informe, i especialment a les taules sobre procés de qualitat i millora, s'utilitzen les següents abreviacions: IA 

(Informe d'Autoavaluació / Autoinforme), IAE (Informe definitiu d’Avaluació Externa), IDA (Informe Definitiu d’Acreditació) i ISC 

(Informe de Seguiment de Centre). 

http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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1.2. Grau d’Administració i Direcció d'Empreses  

L’oferta de places de nou accés s’ha mantingut estable des del curs 2013-14, 880 per el grau d’ADE, 60 
per el doble itinerari ADE-Dret i 20 en el doble itinerari ADE-Matemàtiques. El nombre d’estudiants que 
accedeixen al grau d’ADE els cursos 2015-16 i 2016-17 és coherent amb les places que s’ofereixen (Taula 
E1.1). Les dades han estat molt similars a les dels anys anteriors. S’observa una recuperació en el 
percentatge d’elecció en primera preferència respecte als cursos anteriors. Aquesta informació és molt 
positiva i si ens basem en dades del VSMA, l’ensenyament d’ADE va tenir en el curs 2015-16 1.140 
estudiants que van escollir el grau en primera opció per les 880 places ofertes, essent així un dels tres 
graus més demandats a Catalunya. 

 
Taula E1.1 - ADE 

Oferta, demanda i matrícula al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 
Oferta, demanda i matrícula 

 
2014 - 15  2015 - 16  2016 - 17  

Places ofertes 960 960  960  

Demanda primera opció  1212 1140  1092  

Estudiants de nou ingrés  948 959  936  

Percentatge d'accés en primera opció  90,78% 86,37 % 93,44 % 

Percentatge d'accés al setembre       

Estudiants matriculats  4765 4582  4355  

Estudiants graduats  744 736  698  
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 

 
Taula E1.2 - ADE 

Evolució per cursos de l’accés i matrícula al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses la Facultat 
d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Accès 
Matrícula 

2014-15 2015 - 16  2016 - 17  

2013-14 820 757(4) 709 (6) 

2014-15 947 775 711 

2015-16  959 755 

2016-17   936 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E12 
 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment) 
 

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 E1.3). Al voltant del 80% d'alumnes 
accedeixen via nota de PAU.  És destacable com un 15% hi accedeix via els cicles formatius de grau 
superior (màrqueting i gestió d’empreses, especialment) percentatge bastant més alt que per a altres 
ensenyaments impartits en la nostra Facultat. Es pot concloure que l’anàlisi del perfil dels estudiants que 
accedeixen al grau permet constatar que tots els estudiants matriculats presenten un perfil formatiu que és 
adient amb el que s’estableix per a la titulació i amb els objectius d’aquesta. 
 
 
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072
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Taula E1.3 - ADE 
Evolució alumnat nou ingrés segons via d’accés al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la 

Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

 2014-15 2015 - 16 2016 - 17 

Places 960 960 960 

Nou accés 948 959 936 

Altres accessos    

Batxillerat / COU amb PAU 659 698 678 

Diplomat / Llicenciat 13 9 5 

FP2 /CFGS 145 140 151 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 93 75 71 

Universitaris amb FP2 / CFGS 18 15 15 

Més grans de 25 anys 19 18 16 

Més grans de 40 anys    

Més grans de 45 anys  4  

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13a 
 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 

La taula E1.4 presenta dades sobre l’evolució de les notes de tall on, en general, s’observa estabilitat. 
Aquest fet permet assenyalar que es manté un perfil d’ingrés adequat i una certa coherència amb el nombre 
de places ofertes. 

 
Taula E1.4 - ADE 

Evolució de la nota de tall al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

Nota de tall juny PAU 7,50 7,52 6,51 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 9,39 9,74 9,43 

Nota de tall juny CFGS 7,51 7,64 6,46 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14a 
 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 
 

Taula E1.5 - ADE 
Nota d’accés al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
05 - <06 06 - <07 07 - <08 08 - <09 09 - <=10 

Curs 2014-15      

Batxillerat / COU amb PAU 16,89% 51,99% 24,60% 5,45% 1,06% 

CFGS 0,61% 20,25% 43,56% 31,29% 4,29% 

Curs 2015-16      

Batxillerat / COU amb PAU 13,97% 46,70% 31,31% 7,89% 0,13% 

CFGS 1,94% 14,19% 50,32% 29,68% 3,87% 

Curs 2016-17      

Batxillerat / COU amb PAU 15,75% 49,53% 27,10% 6,81% 0,80% 

CFGS 1,81% 19,88% 45,78% 28,31% 4,22% 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14b 
 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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La coordinació docent al Grau d’ADE es desenvolupa mitjançant diferents reunions del Consell d’Estudis. 
És un òrgan paritari format per professors i alumnes en el que tots els departaments que imparteixen 
docència estan representats. Entre les seves funcions està la d’aprovar l’encàrrec docent que es formula 
als departaments, els horaris de cada curs, els plans docents, el calendari d’exàmens, vetllar per la 
coherència i la interrelació de les matèries del  pla d’estudis, etc. 
 
En el Consell d’estudis hi ha un intercanvi regular d’informació sobre la dinàmica de cada nivell formatiu 
(primer, segon, tercer o quart), plantejant els problemes, assenyalant els encerts, proposant noves 
iniciatives docents, etc. En aquest sentit, és necessari assenyalar a nivell informatiu que per cada 
assignatura hi ha establert un professor-coordinador que és el que assegura la coordinació entre l’equip 
docent. Aquesta figura és important a l’hora de garantir que la coordinació entre els grups sigui l’adequada, 
sobretot en les assignatures de formació bàsica i obligatòries en les que el grau d’ADE té entre 10 i 12 
grups. 

Els aspectes acadèmics i docents assenyalats anteriorment són ratificats a la Comissió Acadèmica de la 
Facultat que és una comissió delegada de la Junta de Facultat, que és qui marca les directrius de la major 
part dels temes academicodocents de graus. Hi ha tres figures més de coordinació que treballen a nivell de 
Facultat, el coordinador del Pla d’Acció Tutorial (PAT), pràctiques curriculars i TFG. 

El Pla d’Accció Tutorial (PAT) assigna a cada grup de docència un professor-tutor i un alumne-tutor. 
Aquestes figures són fonamentals, atès que permeten mantenir un vincle directe amb l'alumnat des del 
primer curs fins al moment final de la Graduació. 

En resum, fem una valoració 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. Aquest fet ha permès que aproximadament el 90% 
dels estudiants que han accedit a la titulació hagin demanat en primera preferència aquest grau i que la 
nota de tall sigui elevada. També valorem positivament el pes de les diferents vies d’accés al grau, 
destacant el percentatge de CFGS en els dos cursos, ja que aquesta situació garanteix una elevada 
similitud en el nivell de coneixements de la majoria dels estudiants que hi accedeixen. Creiem, per tant, que 
la formació que oferim  i els mecanismes establerts de coordinació docent són  vàlids i amb resultats 
positius.  

1.3. Grau d'Economia 

L’oferta de places de nou accés a la titulació s’han mantingut estables durant els cursos 2014-15 a 2016-
17, 350 per el grau d’Economia i 20 per el doble itinerari Economia-Estadística. Pel què fa a la demanda 
de places, la proporció d’estudiants que han accedit en primera opció ha tendit, de manera global, a 
augmentar. Un 87,21% dels estudiants que van accedir al  grau el curs 2016-17 van demanar en primera 
preferència aquesta titulació, (Taula E.1.1), fent palès que l’interès i la demanda de la titulació es manté 
elevada. 
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Taula E1.1 - ECO 
Oferta, demanda i matrícula al Grau de Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 
Oferta, demanda i matrícula 

 
2014 - 15  2015 - 16  2016 - 17  

Places ofertes 370  370  370  
Demanda primera opció 342 416  361  
Estudiants de nou ingrés  379 370  365  
Percentatge d'accés en primera opció  74,49%  81,27%  87,21% 
Percentatge d'accés al setembre       
Estudiants matriculats 1559 1554  1544  
Estudiants graduats  191 200  201  

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11  
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
 

  
Taula E1.2 - ECO 

Evolució per cursos de l’accés i matrícula al Grau d’Economia la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Accès 
Matrícula 

2014-15 2015 - 16  2016 - 17  

2013-14 275 245 223 (1) 

2014-15 379 272 249 

2015-16  370 289 

2016-17   366 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E12 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 
D'acord amb les dades de la taula E1.3, les vies d’accés han mantingut, amb petites variacions, la mateixa 

tendència dels últims cursos. De mitjana, durant el cursos 2014-15 a 2016-17, el 88% de l’alumnat de 
nou ingrés accedeixen a través de la nota de les PAU. Aquesta dada es valora positivament, atès que 
garanteix una similitud important en el nivell de coneixements de la majoria dels estudiants que accedeixen 
a la titulació. El percentatge d’estudiants que accedeixen via cicles formatius de graus superior és força 
baix, no arriba de mitjana al 10% d’alumnes de nou accés. No obstant  gairebé un 20% accedeixen a través 
de vies d’estudis universitaris iniciats, el que significa que aquests alumnes han reorientat la seva trajectòria 
acadèmica universitària. De manera global, es considera que el perfil d’accés dels alumnes que accedeixen 
al grau és adient amb les característiques de la titulació.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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Taula E1.3 - ECO 
Evolució alumnat nou ingrés segons via d’accés al Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 
 2014-15 2015 - 16 2016 - 17 

Places 370 370 370 

Nou accés 379 370 365 

Altres accessos    

Batxillerat / COU amb PAU 273 272 266 

Diplomat / Llicenciat 4 2 2 

FP2 /CFGS 39 34 26 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 54 55 63 

Universitaris amb FP2 / CFGS 7 5 4 

Més grans de 25 anys 1 2 4 

Més grans de 40 anys    

Més grans de 45 anys 1   

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13a 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
  

Les notes de tall del grau d’Economia, taula E1.4, es mantenen en general estables. Malgrat la davallada en 
la nota de tall al juny de les PAU del curs 2016-17, hi ha una tendència creixent en la nota de tall de les 
PAU de juny del primer quintil. La nota de tall dels alumnes que accedeixen a través de cicles formatius de 
graus superiors ha davallat en el curs 2016-17, però cal tenir present que el percentatge d’alumnes d’aquest 
perfil representen menys del 10% del total d’alumnes que accedeixen al grau. D’acord amb aquestes dades, 
es considera que els estudiants matriculats al grau presenten un perfil formatiu que és adient amb el què 
s’estableix per a la titulació.     
 

Taula E1.4 - ECO 
Evolució de la nota de tall al Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Nota de tall juny PAU 6,24 6,96 5,06 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 9,49 9,42 9,68 

Nota de tall juny CFGS 6,30 6,97 5 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14a 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 
Taula E1.5 - ECO 

Nota d’accés al Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

05 - <06 06 - <07 07 - <08 08 - <09 09 - <=10 

Curs 2014-15      

Batxillerat / COU amb PAU 29,97% 46,18% 19,88% 3,98% 0% 

CFGS 4,35% 36,96% 43,48% 13,04% 2,17% 

Curs 2015-16      

Batxillerat / COU amb PAU 25,69% 46,18% 25,08% 2,45% 0,61% 

CFGS 0% 33,33% 48,72% 15,38% 2,56% 

Curs 2016-17      

Batxillerat / COU amb PAU 28,88% 41,03% 25,23% 3,34% 1,52% 

CFGS 16,67% 36,67% 20% 23,33% 3,33% 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14b 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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La coordinació docent al Grau d’Economia es desenvolupa a diferents nivells amb una supervisió global 
per part del Consell d'Estudis de la titulació. El Consell d’Estudis és un òrgan paritari format per professors 
i alumnes en el qual tots els departaments que hi imparteixen docència estan representats. La funció del 
Consell d'Estudis és essencial per garantir una bona coordinació docent, principalment perquè entre les 
seves funcions hi ha l'aprovació de l'encàrrec docent als departaments, l'aprovació dels plans docents de 
les assignatures i vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries del pla d'estudis. Cal tenir present 
que tots els temes són ratificats en la Comissió Acadèmica de la Facultat, on es marca les directius de la 
major part dels temes academicodocents dels graus.  
 
Addicionalment, atès el nombre de grups de classe per a cadascuna de les assignatures obligatòries,  4-5 
per el grau d’Economia, existeix un professor coordinador docent que supervisa la dinàmica diària d'aquesta 
coordinació amb l'equip docent de professorat que imparteix la docència de l’assignatura. Aquesta figura 
és important a l’hora de garantir que la coordinació entre els grups sigui l’adequada. A nivell de Facultat, 
existeixen tres figures més que coordinen la docència del TFG, de les pràctiques externes curriculars i el 
Pla d'Acció Tutorial (PAT). És important el paper que juga el PAT, assignant un professor tutor de grup per 
a tots els grups de classe de 1r curs amb la funció de coordinador docent del professorat assignat a aquell 
grup, mantenint un diàleg constant amb els alumnes sobre els problemes o dubtes que puguin tenir com a 
grup de classe.   
 
D'acord amb les dades d'oferta i demanda de places, notes de tall i vies d’accés de l'alumnat de nou ingrés, 
podem concloure que la valoració és positiva. Durant els cursos 2014-15 al 2016-17 la demanda dels 
estudiants ha sigut elevada en relació a les places ofertes. Hi hagut una tendència a l'alça en el nombre 
d'estudiants que han demanat el grau en primera preferència, el que permet constatar un interès alt en la 
titulació. Addicionalment, la nota de tall i el perfil d’accés dels estudiants  s'ha mantingut estable  i adient a 
les característiques de la titulació.  
 
1.4. Grau d'Estadística 

L’oferta de places del grau d’Estadística s’ha mantingut en 70, de les quals 20 es reserven per al doble grau 
Economia-Estadística. La demanda de places en primera opció supera amb escreix l’oferta, que sempre 
s’ha cobert entre juny i juliol. El nombre d’estudiants de nou ingrés també és superior a l’oferta de places, 
si bé l’excedent ha estat poc significatiu en els darrers cursos (7%), i no representa un problema greu per 
a l’organització de la titulació. Cal destacar un elevat percentatge, de l’ordre del 90%, d’estudiants que 
accedeixen en primera opció. La taxa de graduació fins al curs 2016-17 ha estat baixa (34,78%), si bé amb 
clara tendència creixent. Aquest fet pot ser atribuït a la baixa nota de tall amb què van accedir els estudiants 
de la cohort que s’havia de graduar en els darrers cursos, que va derivar en un abandonament significatiu, 
com es comentarà a l’estàndard 6. A falta de dades oficials del curs 2017-18, hi ha constància que el nombre 
de graduats s’ha elevat significativament (38 graduats), en consonància amb un menor abandonament de 
la cohort d’estudiants corresponent. Cal esperar que aquesta tendència es consolidi, tenint en compte que 
actualment la nota de tall és més elevada que fa uns anys. 
 
Els estudiants que accedeixen al grau d’Estadística arriben molt majoritàriament (89% en el curs 2014-15) 
del Batxillerat. Gairebé tota la resta accedeixen amb altres estudis universitaris iniciats. Segons dades de 
Gestió Acadèmica, entre el 55 i el 60% dels estudiants que provenen de Batxillerat han cursat la modalitat 
Científica i Tecnològica, i la resta la d’Humanitats i Ciències Socials. Així, el perfil d’accés és coherent amb 
el nivell d’exigència del grau d’Estadística. De tota manera, atesa aquesta heterogeneïtat en el Batxillerat 
d’accés, cada any s’ofereix un curs de transició d’Àlgebra i Càlcul abans de l’inici del curs acadèmic, al què 
assisteixen al voltant del 90% dels alumnes de nou accés. 
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Taula E1.1 - EST 
Oferta, demanda i matrícula al Grau d’Estadística  de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Oferta, demanda i matrícula 
 

2014 - 15  2015 - 16  2016 - 17  

Places ofertes 70 70 70 

Demanda primera opció 86 95 96 

Estudiants de nou ingrés 84 75 75 

Percentatge d'accés en primera opció 84,62% 92,16% 87,50% 

Percentatge d'accés al setembre - - - 

Estudiants matriculats 234 258 267 

Estudiants graduats 15 35 26 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 

Taula E1.2 - EST 
Evolució per cursos de l’accés i matrícula al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Accés 
Matrícula 

2014-15 2015 - 16  2016 - 17  

2013-14 49 46 44 

2014-15 84 49 46 

2015-16  75 52 

2016-17   75 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E12 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 
Taula E1.3 - EST 

Evolució alumnat nou ingrés segons via d’accés al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 
 2014-15 2015 - 16  2016 - 17  

Places 70 70 70 

Nou accés 84 75 75 

Altres accessos    

Batxillerat / COU amb PAU 64 56 62 

Diplomat / Llicenciat 1 1  

FP2 /CFGS 2 5 1 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 17 11 11 

Universitaris amb FP2 / CFGS  1  

Més grans de 25 anys  1 1 

Més grans de 40 anys    

Més grans de 45 anys    

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13a 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 

En relació a les notes de tall, l’evolució del grau en els darrers anys ha estat molt satisfactòria. El curs 2014-

15 la nota de tall tot just era de 5,15 (9,53 en el primer quintil), valor que ha anat augmentant en els cursos 

següents, fins a 7,73 (10,86 en el primer quintil) el curs 2017-18. S’observa com el percentatge d’estudiants 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment
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amb notes d’accés entre 5 i 6 s’ha anat reduint notablement, passant del 24,69% en el curs 2014-15 al 

10,96% en el 2016-17, mentre que passa el contrari amb els estudiants amb notes entre 9 i 10 (1,23% vs 

5,48%, respectivament). Per altra banda, cal dir que la nota de tall de la doble titulació d’Economia-

Estadística també ha tingut un creixement sostingut en els darrers anys, situant-se en el curs 2017-18 en 

9,54. Aquest increment en les notes de tall pot ser atribuït al creixent atractiu que la ciència de dades 

desperta com a opció professional. En aquest sentit, s’han dut a terme accions de promoció de la titulació i 

orientació dels estudiants en el Saló de l’Ensenyament i Jornades de Portes Obertes de la Facultat (codi 

de millora 030-E51-01-15; completada).  

Taula E1.4 - EST 
Evolució de la nota de tall al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
2014-15 2015 - 16 2016 - 17 

Nota de tall juny PAU 5,15 6,61 7,52 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 9,53 9,76 10,45 

Nota de tall juny CFGS 5,17 6,61 7,72 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14a 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 

Taula E1.5 - EST 
Nota d’accés al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
05 - <06 06 - <07 07 - <08 08 - <09 09 - <=10 

Curs 2014-15      

Batxillerat / COU amb PAU 24,69% 38,27% 28,40% 7,41% 1,23% 

CFGS 50% 50% 0% 0% 0% 

Curs 2015-16      

Batxillerat / COU amb PAU 7,46% 52,24% 26,87% 10,45% 2,99% 

CFGS 0% 50% 50% 0% 0% 

Curs 2016-17      

Batxillerat / COU amb PAU 10,96% 41,10% 35,62% 6,85% 5,48% 

CFGS 0% 100% 0% 0% 0% 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14b 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 

La coordinació docent del grau d’Estadística té especial importància, atès que es tracta d’un ensenyament 

compartit per dues universitats. La UB és la universitat coordinadora. A freqüents reunions de treball entre 

els responsables acadèmics de la UB i de la UPC, cal afegir un espai específic al Campus Virtual on es 

comparteixen amb tot el professorat les qüestions acadèmiques i docents, es donen avisos, etc. Les 

reunions del Consell Docent es duen a terme almenys tres cops a l’any, coincidint amb la meitat del primer 

semestre (valoració del 2n semestre del curs anterior i informacions d’inici de curs), el mes d’abril-maig 

(valoració del 1r semestre del curs i aprovació de les primeres qüestions sobre el curs següent, com ara 

encàrrec docent) i juny (aprovació de plans docents, horaris, calendari d’exàmens, etc. del curs següent). 

En aquestes reunions és especialment rellevant la presència dels responsables de Secretaria tant de la 

Facultat d’Economia i Empresa, com de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, que han 

establert protocols administratius de traspàs ràpid de dades de matrícula, expedients acadèmics, etc., 

necessaris per garantir que els estudiants siguin a tots els efectes membres tant de la UB com de la UPC.  
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Com va quedar palès en el procés d’acreditació del grau d’Estadística de l’any 2016, finalitzat amb una 

qualificació “Excel·lent”, el perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu exigit pel MECES. Es té especial cura de garantir que els plans docents 

de les assignatures cobreixin les competències que consten a l’informe Verifica (veure Annex de 

competències), i que s’han publicat al web de l’ensenyament (codi de millora 140-E21-02-15; completada), 

de forma que els estudiants acabin el grau sent solvents en les competències exigides.  

En aquests moments s’està estudiant una possible millora (Nova millora – 061-E12-01-18) en l’oferta 

d’optatives del grau, que pot obrir un àmbit d’especialització de recent aparició. Es tractaria d’incloure 

algunes assignatures del nou grau de Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC, que tinguin contingut 

relacionat amb l’Estadística i que puguin completar el perfil formatiu dels estudiants. Per part dels 

responsables acadèmics del grau de les dues universitats, així com primeres converses amb els vicedegans 

acadèmics, aquesta possibilitat es veu enriquidora. Tanmateix, les unitats d’administració de les facultats 

implicades (Economia i Empresa – UB, Matemàtiques i Estadística – UPC, Informàtica – UPC) han de 

desenvolupar un estudi per veure la viabilitat de la proposta. 

1.5. Grau de Sociologia 

L’oferta i demanda de places de nou accés s’han mantingut estables durant els cursos 2014-15 i 2015-16. 

I les dades del curs 2016-17 han estat molt similars a les dels anys anteriors,  entre 150 i 160. S’observa 

(Taula E.1.1) una recuperació en el percentatge d’accés en primera preferència respecte als cursos 

anteriors. En la mateixa proporció, al llarg del cursos han anat disminuint les xifres d’alumnes matriculats a 

setembre. Les dues dades combinades ens permeten pensar globalment que el nivell de l’alumnat  de 

Sociologia, en funció tant del seu nivell de partida com del interès per la disciplina de la Sociologia, està 

millorant. La vàlua de la funció social d’aquesta disciplina encara no està prou estesa, ni és reconeguda 

socialment, però creiem que el treball de formació que hem desenvolupat tot just comença ara a donar-nos 

resultats: ha augmentat de manera progressiva tant el nombre d’alumnes de primera opció, com la nota de 

tall de la primera opció (veure Taula E1.4) i el nombre d’alumnes graduats. 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula E1.1 - SOC 
Oferta, demanda, matrícula i nota de tall al Grau de Sociologia de la  

Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Oferta, demanda i matrícula 
 

2014 - 15  2015 - 16  2016 - 17  

Places ofertes 160 160 150 
Demanda primera opció 127 145 154 
Estudiants de nou ingrés 160 153 147 
Percentatge d'accés en primera opció 81,88% 82,35% 88,44% 
Percentatge d'accés al setembre 15% 3,92%  

Estudiants matriculats 566 562 577 
Estudiants graduats 80 74 94 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Taula E1.2 - SOC 
Oferta, demanda i matrícula al Grau de Sociologia la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

Accés 
Matrícula 

2014-15 2015 - 16  2016 - 17  

2013-14 112 101 60 

2014-15 160 111 96 

2015-16  153 120 

2016-17   147 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E12 
 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment).  
 

Els percentatges (Taula E1.3) que suposen cadascuna de les vies d’accés s’han mantingut, amb petites 

variacions, força estables. El nivell de coneixements dels alumnes, tot i ser bastant homogènia, incorpora 

un caràcter divers per la seva procedència, i això contribueix a enriquir la formació i facilita la possibilitat de 

que es doni un aprenentatge horitzontal entre persones de distintes edats i amb experiències vitals i laborals 

diverses. És destacable com quasi un 15% hi accedeix per la via dels cicles formatius de grau superior, i hi 

ha un 5% relativament constant d’estudiants amb més de 25 anys d’edat (agrupant les vies d’accés de 

Llicenciats, més de 25 i més de 45 anys). Es pot concloure que tots els estudiants matriculats presenten un 

perfil formatiu que és adient amb el que s’estableix per a la titulació i amb els objectius d’aquesta. Això  

representa un valor afegit a aquesta titulació perquè, amb aquests paràmetres de composició de l’alumnat, 

es pot estar contribuint a afavorir el desenvolupament global de la cultura i la formació de la societat.  

Taula E1.3 - SOC 
Evolució alumnat nou ingrés segons via d’accés al Grau de Sociologia  de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-2017) 

 2014-15 2015 - 2016  2016 - 2017  

Places 160 160 150 

Nou accés 160 153 147 

Altres accessos    

Batxillerat / COU amb PAU 103 102 100 

Diplomat / Llicenciat 2  3 

FP2 /CFGS 23 25 22 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 24 21 17 

Universitaris amb FP2 / CFGS 3 1 1 

Més grans de 25 anys 3 4 3 

Més grans de 40 anys    

Més grans de 45 anys 2  1 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13a 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 
 

La taula E1.4 presenta les dades sobre l’evolució de les notes de tall. En general, s’observa estabilitat 

també amb una tendència a la millora respecte a la nota dels alumnes de primera preferència amb una 

qualificació més elevada. Si es manté aquesta tendència (i això indiquen les dades actuals de 2018, no 

recollides en aquest informe) creiem que la vàlua de la formació de sociòlegs i de la necessitat  la seva 

funció social ara comencen a ser socialment reconegudes.   

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Taula E1.4 - SOC 
Evolució de la nota de tall al Grau de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2017-18)  
2014-15 2015 - 2016 2016 - 2017 

Nota de tall juny PAU 5,13 5,08 5,06 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 8,06 9,11 9,68 

Nota de tall juny CFGS 5,50 5,58 5,85 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14a 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 

  

Taula E1.5 - SOC 
Nota d’accés al Grau de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
05 - <06 06 - <07 07 - <08 08 - <09 09 - <=10 

Curs 2014-15      

Batxillerat / COU amb PAU 52,76% 33,07% 11,81% 1,57% 0,79% 

CFGS 7,69% 53,85% 38,46% 0% 0% 

Curs 2015-16      

Batxillerat / COU amb PAU 40,65% 44,72% 12,20% 2,44% 0% 

CFGS 11.54% 42,31% 38,46% 7,69% 0% 

Curs 2016-17      

Batxillerat / COU amb PAU 40,17% 43,59% 10,26% 4,27% 1,71% 

CFGS 13,04% 56,52% 26,09% 4,35% 0% 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E14b 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 

La coordinació docent es desenvolupa, en primer lloc, a través de les diferents reunions del Consell 

d’Estudis. És un òrgan paritari format per professors i alumnes en el qual tots els departaments que 

imparteixen docència hi estan representats. Les seves funcions són:   

1) aprovar l’encàrrec docent  fet als departaments, els horaris, els plans docents, i el calendari d’exàmens 

2) supervisar la coherència i la interrelació del contingut de les matèries formatives, i el grau de compliment 

en el desenvolupament docent dels plans docents (programa, avaluació, implementació i assoliment de les 

competències, etc.).  

En segon lloc, per a cada matèria hi ha establert un professor-coordinador que és el que assegura la 

dinàmica diària d’aquesta coordinació entre l’equip docent que imparteix la docència en les diverses 

assignatures de cada matèria durant tot el grau. Des de el Consell d’estudis hi ha un intercanvi regular 

d’informació sobre la dinàmica de cada nivell formatiu (primer, segon, tercer o quart), plantejant els 

problemes, assenyalant els encerts, proposant noves iniciatives docents, etc.  

I en tercer lloc hi ha dues figures més de coordinació que treballen a nivell de Facultat:  

1. El Professor-Tutor (del Pla d’acció Tutorial de Facultat), que és el que manté un vincle directe amb 

el alumnat des dels primers cursos fins al moment final de la Graduació. El paper d’aquest tutor 

és fonamental en la tasca de coordinació del Grau, especialment per què és la figura que pot 

detectar problemes i proposar els mecanismes immediats de coordinació que són més urgents 

d’aplicar.  

2. I el Professor-Coordinador de Pràctiques i el Professor-Coordinador de TFG. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Al llarg dels anys, aquest Grau, juntament amb l’organització de tota la Facultat, està assolint un programa 
formatiu que valorem com a molt estable i progressivament positiu. Les dades d’aquest període que ara 
valorem així ho reflecteixen: equilibri d’oferta i demanda, tendència a la millora en les notes d’accés, i 
equilibri i adequació en la diversitat del perfil de l‘alumnat. Creiem, per tant, que la formació que oferim  i 
els mecanismes establerts de coordinació docent són, fins ara, vàlids i amb resultats positius. 

1.6. Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

 El màster de Ciències Actuarial i Financeres ofereix una formació multidisciplinar amb una important 

orientació cap al mercat laboral. És un programa de 90 crèdits més 30 crèdits de complements formatius 

de modalitat presencial i ofereix dos itineraris: 1) Models Actuarials i Financers Aplicats i 2) Models 

Actuarials i Financers Avançats, encaminat a iniciar-se en l’activitat investigadora.  

El 29/06/2016 la comissió de màster va acordar passar de 50 places ofertes a 40, a proposta de la Delegada 

del Rector pels Màsters per  la Facultat (nova millora, 040-E12-03-18). Les sol·licituds durant la preinscripció 

van augmentar de 82 durant el curs 14/15  a més de 100 durant el curs 16/17.  

La selecció dels estudiants es realitza en funció de 7 criteris: Expedient acadèmic de la titulació o titulacions 

prèvies (40 %), CV (10%), Universitat de procedència i posició en els rànquings d’universitats (10%), 

Finançament previ a la realització del màster o haver aconseguit una beca (10%), Carta de motivació 

(10 %), Acreditació de realització de cursos dedicats a eines i aplicacions informàtiques (10 %), Acreditació 

de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent ). Per als estudiants estrangers no 

hispanoparlants, també es demana acreditació d’un nivell avançat en llengua castellana o catalana (10 %). 

S’observa que el número d’estudiants graduats al llarg d’aquest tres cursos disminueix proporcionalment. 

La principal raó és que durant el segon any la majoria fan pràctiques curriculars i extra curriculars, cosa que 

fa que allarguin la finalització del màster i la conseqüent graduació. 

Taula E1.1 – MCA 
Oferta, demanda i matrícula al Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d’Economia i 

Empresa. 
(cursos 2014-15 a 2016-17)   

2014 – 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 50 50 40 

Estudiants de nou ingrés 25 33 38 

Estudiants matriculats 63 66 77 

Estudiants graduats 27 24 25 

 
La procedència de l’alumnat del Ciències Actuarials i Financeres és majoritàriament de la mateixa 
Universitat de Barcelona. Durant els dos darrers cursos acadèmics avaluables, el nombre més elevat 
d’estudiants de la pròpia universitat accedeixen amb el grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i, 
més concretament, de l’itinerari d’especialització de Finances i Assegurances. Tenint en compte la totalitat 
de les titulacions d’accés desprès d’ADE, els graduats en Economia ocupen el segon lloc. També ha accedit 
algun graduat en matemàtiques i estadística. Així mateix, els estudiants provinents d’altres universitats 
catalanes, de la resta de l’estat espanyol o bé d’universitat estrangeres, especialment d’Amèrica Central i 
del Sud representen més del 20% .  
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Taula E1.2 – MCA 
Procedència de l’alumnat del Màster Ciències Actuarials i Financeres  de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 – 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 14 23 29 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 4 6 4 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat 

5 
 

2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 2 4 3 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment  

 

Per poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements, que es corresponen amb els 
impartits a cinc assignatures de sis crèdits cadascuna (en total, trenta crèdits) de l’itinerari d’especialització 
Finances i Assegurances del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UB. Aquestes assignatures, 
que s’integren com a complements formatius, són: 1) Fonaments de l’Assegurança, 2) Estadística de 
l’Assegurança, 3) Matemàtica de l’Assegurança, 4) Mètodes Quantitatius de Valoració Financera i 5) Plans 
Públics de Previsió. El comitè de selecció valora, per a cada sol·licitud particular, si el currículum del 
candidat és adequat i si l’admissió és pertinent, si cal que la persona faci cursos formatius previs per poder 
donar una resposta positiva a la seva sol·licitud. La matrícula dels estudiants d’ADE de la UB que ja han 
cursat les 5 assignatures és sense complements formatius. 
 
Dels estudiants que han cursat els complements, la mitjana de crèdits realitzats és aproximadament de 23 
pel curs 2016-17. 

 
Taula E1.3 – MCA 

Complements formatius del Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - 30 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - 22,80 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment 

 

La Coordinació docent del màster s’ha dut a terme durant els cursos 2014-15 i 2015-16 per la Dra. Mercedes 
Ayuso i durant el curs 2016-17 pel Dr. Miguel Santolino. Tots dos han vetllat pel correcte funcionament dels 
estudis i per atendre les necessitats dels estudiants. Entre les tasques desenvolupades, s’han hagut de  
responsabilitzar de l’organització del comitè de selecció dels estudiants que sol·liciten la preinscripció al 
màster, de formalitzar l’encàrrec docent als departaments aprovat per la comissió de coordinació del màster, 
de dissenyar els horaris dels cursos i d’efectuar les convocatòries de la comissió pel tractament del temes 
necessaris per a una bona marxa de l’ensenyament. Especial èmfasi en la tasca desenvolupada per establir 
una forta connexió amb les empreses del sector assegurador i financer (que permeten als estudiants poder 
desenvolupar pràctiques curriculars i extra curriculars, alhora que afavorir la inserció laboral) i en la 
protocol·lització del TFM. Finalment, és necessari deixar constància de la  participació dels dos 
coordinadors en el procés de gestió i avaluació de la qualitat del màster, d’acord amb la normativa fixada 
per la pròpia Universitat de Barcelona. 
 
El pla d’estudis i l’estructura del currículum dels dos itineraris encaixen amb els objectius de la titulació i 
l’adquisició de les competències fixades alhora que són consistents amb el nivell formatiu del MECES. En 
relació amb l’oferta i demanda, hi ha una demanda molt superior a les places que s’ofereixen, cosa que 
permet que el comitè de selecció analitzi i seleccioni el perfils que millor encaixin. La coordinació de l’activitat 
docent s’efectua fent un seguiment directe per part del coordinador del màster amb el recolzament dels 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment
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membres de la comissió on els estudiants tenen el seu representant i la possibilitat de posar en coneixement 
de la comissió l’existència d’alguna anomalia o fent-ho arribar mitjançant el campus virtual on estan integrats 
tots els professors i estudiants del màster en Ciències Actuarials i Financeres.  
 
1.7. Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

El MCE és un màster que en el curs 2016-2017 es trobava en la seva novena edició. Un dels aspectes 
característics del màster és la seva elevada demanda d'estudiants i l'alt grau d'internacionalització. De 
mitjana, a partir del cursos 2015-2016, cada any s’han rebut entre 170 i 190 sol·licituds d'inscripció al 
màster. Per exemple,  per al curs 2016-2017 va haver-hi 175 sol·licituds. Al voltant d'un 80% dels 
sol·licitants lliuren tota la documentació i són avaluats per la Comissió del màster. Existeixen tres 
convocatòries de pre-incripció: la primera d'elles acostuma a ser entre finals de gener fins a l'última setmana 
de març; la segona va de la primera setmana d'abril a maig i; la tercera juny i juliol. Malgrat que les places 
ofertes pel màster són 40 d'acord amb la memòria de verificació, la Comissió del màster intenta que només 
es matriculin al voltant de 30 alumnes per poder realitzar sessions més dinàmiques, participatives i de treball 
en grup (040-E12-03-18). La Comissió de màster, sobre la base de l'experiència, tendeix a acceptar a un 
total de 45 alumnes (30 en la primera convocatòria, 10 en la segona i 5 en la tercera) ja que generalment, i 
per motius personals, acostumen  a renunciar a la seva plaça uns 15 alumnes.  Com es pot veure en la 
Taula E1.1- MCE, en els cursos 2014-15 i 2015-16 s'han matriculat 29 i 28 alumnes, respectivament. En el 
curs 2016-2017, va haver-hi molt poques baixes i el total d'alumnes matriculats va ser de 40. La diferència 
entre els alumnes de nou ingrés i els matriculats es deu al fet que alguns alumnes sol·liciten a la Comissió 
del màster que els autoritzi a cursar els estudis  en dos anys en lloc d'un.  
 

Taula E1.1 - MCE 
Oferta, demanda i matrícula al Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

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

2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 40 40 40 

Estudiants de nou ingrés 29 25 36 

Estudiants matriculats 29 28 40 

Estudiants graduats 24 17 33 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 
 

El país d'origen dels alumnes de nou ingrés del màster tendeix a ser molt variat i prop del 80% prové 
d'universitats estrangeres. Al llarg dels anys s'ha fet un esforç per captar alumnes provinents d'altres 
universitats catalanes i de l'estat i, com es pot veure en la Taula E1.2 – MCE, el nombre d'alumnes nacionals 
ha incrementat lleugerament. La resta dels alumnes ve majoritàriament de Llatinoamèrica (prop d'un 70%), 
però també hi ha alumnes d'Itàlia, Alemanya, França, Romania, Portugal, Rússia, Xina, entre d’altres. A 
més de la documentació requerida, fins al curs 2015-16 es realitzaven entrevistes via Skype a tots els 
alumnes interessats en cursar el màster. No obstant això, i a causa de l'alta demanda, era inviable per a la 
comissió realitzar tantes entrevistes i a partir del curs 2016-17 es va canviar l'entrevista per un vídeo 
motivacional i un test de personalitat (040-E12-02-18). A més, el perfil dels alumnes és molt variat ja que 
comptem amb alumnes graduats en ADE, Economia, Farmàcia, Biotecnologia, Dret, Belles arts, Disseny, 
o Electrònica, entre uns altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
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Taula E1.2 - MCE 
Procedència de l’alumnat del Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2015-16 a 2016-17)  

2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 4 1 2 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 2 2 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat  1 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 23 21 30 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 

 
Tot i que la memòria verifica del màster així ho indica, fins al curs 2016-17 no s'havien sol·licitat 
complements formatius per a alumnes de perfils diferents a perfils d'empresa (Taula E1.3 -MCE). Com es 
podrà veure en l'apartat de Proposta de Millora, s'ha sol·licitat una modificació perquè els complements 
formatius siguin els mateixos que per al màster en Empresa Internacional ja que en l'actualitat els 
complements formatius que els alumnes haurien de cursar és l'assignatura d'Economia de l'Empresa en el 
grau d'Enginyeria Electrònica i de Comunicacions (millora IDA, 130-E12-01-16). 
 

Taula E1.3 - MCE 
Complements formatius del Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de 

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

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 0 0 0 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han 
realitzat 0 0 0 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 

 

Referent a la coordinació docent del màster s'ha intentat mantenir un flux de comunicació constant tant amb 
els alumnes com amb els professors. Amb alumnes es realitzen quatre reunions al llarg del curs per veure 
si tots estan en sintonia amb els requeriments del màster i recollir dubtes o inquietuds. La primera reunió 
és realitza a l'inici del curs, en la qual es dóna la benvinguda als alumnes i se'ls explica el procés de 
matriculació i les opcions que tenen per cobrir els 60 crèdits corresponents del màster. La segona reunió 
acostuma a ser en el mes de desembre per veure, principalment, quines inquietuds tenen. La tercera reunió 
és realitza el mes de gener on es fa un workshop perquè els alumnes generin idees per realitzar el Treball 
Final de Màster (TFM).  
 
Respecte a l’oferta d’optatives, al curs 2018-19 es vol introduir la nova assignatura optativa “Gestió de 
Projectes”  (Nova millora, 061-E12-06-18). 
 
Finalment, la quarta reunió es celebra cap a finals del segon semestre i té com a objectiu conèixer les 
impressions generals dels alumnes respecte al curs acadèmic. A més d'això, es té una comunicació 
constant via correu electrònic, telèfon i WhatsApp, amb el/la delegat/o dels alumnes. Encara que sempre 
no ha estat possible, amb els professors s'intenta tenir dues reunions anuals amb l’objectiu de verificar que 
els continguts de les diferents assignatures no es dupliquen i estan cobrint les competències corresponents 
del màster.  
 
Sobre la base del que s’ha assenyalat anteriorment pot concloure’s que la Comissió del màster està 
satisfeta de l'elevada demanda que té aquesta titulació. A més, moltes de les sol·licituds provenen de 
contactes personals d'alumnes titulats, el que indica la satisfacció de l'alumnat. Els alumnes indiquen que 
un dels aspectes més positius del màsters són les dinàmiques/debats que es generen en classe a causa 
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de l'heterogeneïtat de perfils, tant des del punt de vista de formació com de país d'origen. El que és crucial 
per al seu millor funcionament és la implantació dels complements formatius per tenir un punt de partida 
homogeni per a la majoria dels alumnes.  
 
1.8. Màster de Gestió Cultural 

El Màster en Gestió Cultural  consta de 90 crèdits, habitualment cursats en dos anys,  i presenta dues 
especialitzacions, la professional i la vinculada a la recerca. La llengua oficial del Màster és el català malgrat 
que algunes assignatures es fan en castellà i anglès. Entre les fortaleses particulars del Màster en gestió 
Cultural es subratlla un elevat nombre de preinscrits, una considerable reputació a escala internacional, un 
nivell elevat d’inserció laboral i una baixa taxa d’abandonament.  
 
El Màster en Gestió Cultural oferta 35 places (Veure Taula E1.1).  L’existència de convenis amb universitats 
estrangeres fa que algunes d’aquestes places, habitualment dues, siguin ocupades per estudiants 
Erasmus.  En els darrers tres anys s’han rebut 124, 98 i 105 preinscripcions per als anys 2016, 2017 i 2018, 
respectivament.  Les preinscripcions es registren en dos moments de l’any, al més de març i al més de 
juny. Els preinscrits fan una prova obligatòria  que consta de 5 preguntes corresponents a 5 aspectes 
relacionats amb la Gestió Cultural així com amb la seva capacitat de resolució de problemes. Aquesta prova 
té una durada de 24 hores i es fa online. La valoració del CV, una carta de motivació per a cursar el Màster 
i els resultats de la prova són els tres aspectes més importants per a decidir l’acceptació de l’estudiant.  

 
Taula E1.1 - MGC 

Oferta, demanda i matrícula al Màster de Gestió Cultural de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)   

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 35 35 35 

Estudiants de nou ingrés 38 34 31 

Estudiants matriculats 68 79 74 

Estudiants graduats 19 31 31 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 
Pel que fa a l’oferta i demanda de places, és important subratllar que malgrat l’oferta de places sigui de 35, 
s’accepten fins a 60 estudiants, atès que molts alumnes no acaben finalitzant el procés de matrícula, sovint  
per la manca de finançament per a cursar el Màster.  Aquest fet s’ha notat força en els darrers dos anys en 
la composició geogràfica dels estudiants, reduint-se la participació d’estudiants d’Amèrica Llatina, 
històricament beneficiaris de bones beques o préstecs amb subsidis i augmentant la participació 
d’estudiants europeus o de la resta de l’Estat espanyol. Les dades referides a la taxa d’abandonament 
(vegi’s estàndard 6) són molt modestes, almenys per a l curs 2016-17.  
 
La procedència tant geogràfica com disciplinar dels alumnes és diversa (Veure Taula E1.2). També ho és 
la seva vinculació amb el món professional: en alguns casos, els estudiants han exercit com a gestors 
culturals en el passat i tenen o han tingut una vida professional plena. Aquest perfil es combina amb 
alumnes que tot just han acabat el Grau. Aquest fet fa que a l’aula es trobin persones de diferents edats 
amb sensibilitats i complexitats professionals variades. En el moment de seleccionar els alumnes que 
conformaran el grup de l’any següent també és té en compte un equilibri quant a gènere.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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Taula E1.2 - MGC 
Procedència de l’alumnat del Màster de Gestió Cultural de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 11 5 7 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 10 13 8 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 4 6 4 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 14 10 12 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 
A tall d’exemple, els alumnes de la 11a promoció  corresponent al curs 2016-2018 estava format per  33 
estudiants, dos d’ells Erasmus procedents d’Itàlia; 11 d’ells eren homes i 22 dones. Un 58% havia nascut 
entre el 1990 i el 1993; un 29% entre el 1987 i el 1989; un 9,7% l’any 1994 i un 3% l’any 1966. 
Majoritàriament els estudiants procedeixen de les Ciències Socials (36%) seguit per Comunicació (24%)tot 
i que son moltes les disciplines representades (Vegeu Taula 1).  
 

Taula 1. Procedència disciplinar 11a promoció 

Comunicació 24% 

Ciències Socials i humanitats 36% 

Interpretació, arts i dansa 12% 

Música 6% 

Perfil tècnic 6% 

Economia 12% 

Ciències Activitat Física i Esport 3% 
Font: centre 

 
Fins el moment, l’accés al Màster es fa mitjançant un procediment no només qualitatiu (avaluació de les 
notes) sinó també qualitatiu, tenint en compte quines son les expectatives de l’estudiant sobre els estudis, 
la seva capacitat de compromís i responsabilitat amb l’entorn, el nivell de llengües estrangeres que domina 
o la voluntat decidida a formar-se en la Gestió Cultural.  
 
Certament la variabilitat en la procedència dels estudiants fa molt necessari l’anivellament de coneixements 
en els moments inicials de les assignatures. Aquesta variabilitat quant a coneixement previ no homogeni 
genera també algunes insatisfaccions per part dels estudiants, en alguns casos per conèixer perfectament 
la matèria, en d’altres per necessitar d’unes bases de les quals no disposen per a entendre-les. 
Especialment aquelles que mostren especial complexitat matemàtica. Fins el moment no s’han dut a terme 
complements formatius. Les assignatures de ‘Marc Econòmic’ o ‘Control Comptable’ s’han desenvolupat 
de manera ordinària efectuant a l’inici del curs els necessaris ajustos per a homogeneïtzar els coneixements 
dels estudiants. No obstant, en el proper curs 2019-2020 s’endegarà l’experiència d’oferir complements 
formatius en el cas de l’assignatura de Comptabilitat que és probablement la que presenta més dificultat a 
la majoria d’estudiants donada la seva procedència  (060-E12-05-16).   
 

Taula E1.3 - MGC 
Complements formatius del Màster de Gestió Cultural de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - - 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - - 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment) 

 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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La coordinació general del Màster en Gestió Cultural recau en una persona anomenada ‘Coordinador/a’, 
responsable fonamentalment del bon funcionament del Màster en tots els aspectes rellevants com ara 
estudiants, professorat, assignatures, convalidacions, treballs finals de Màster, etc. A aquesta coordinació 
general se li afegeix la coordinació específica de les pràctiques, obligatòries al Màster en la persona del 
‘Coordinador/a de Pràctiques’, responsable dels convenis amb institucions i empreses, del seguiment de 
les pràctiques i de la seva avaluació. El Màster en Gestió Cultural disposa també d’una persona de suport 
que realitza tasques fonamentalment logístiques relacionades amb la gestió de la documentació necessària 
per part dels estudiants, gestió de tribunals de defensa de tesines de Màster, reserva d’aules, enviament 
de Treballs de Final de Màster al Repositori Digital de la UB, etc.  
 
Ambdues coordinacions gaudeixen l’acompanyament de la Comissió Acadèmica del Màster on 
representants de tots els Departaments amb docència al Màster hi participen així com membres de la 
Oficina de Màsters i Doctorat i quatre representants dels estudiants, dos per curs.   Aquesta Comissió es 
reuneix aproximadament tres cops l’any; un a l’inici del primer semestre (Setembre), un al final del primer 
semestre, inici del segon (Març) i una darrera reunió a final de curs (Juny o Juliol).  
 
La Coordinadora del Màster realitza reunions periòdiques informals amb els estudiants representants per a 
copsar de primera mà l’estat de les activitats relacionades del Màster. Aquest fet és certament més difícil 
amb els estudiants de segon curs ja que ells només tenen una assignatura obligatòria en el primer semestre 
del segon any i treballen en el seu TFM durant el darrer semestre.  
 
Dos aspectes fonamentals al Màster en gestió Cultural son d’una banda, les pràctiques obligatòries i, d’altre 
banda, el desenvolupament de Treballs Finals de Màster de manera individual, sobre un tema que pugui 
classificar-se sota el paraigües de recerca o professional i que reculli en la major mesura possible, els 
coneixements adquirits en el Màster. Tal i com ja s’ha esmentat, les pràctiques estan coordinades per un 
professor qui també les avalua. Els treballs finals de Màster realitzats pels alumnes tenen un tutor, 
habitualment, un dels professors del Màster, i el Coordinador/a efectua un seguiment des de principis del 
tercer trimestre. És també el coordinador l’encarregat de formar els tribunals que avaluaran l’informe i la 
defensa del TFM (Veure a l’Annex Taula E6.5 relativa a la temàtica dels TFM en els cursos 2015-2016 i 
2016-2017). 
  
En general, la qualitat del programa formatiu del Màster en Gestió Cultural satisfà les expectatives de molts 
estudiants que, malgrat després puguin tenir problemes en finançar els estudis, consideren el Màster com 
a una oferta competitiva i de qualitat en l’àmplia oferta de programes en gestió cultural que es troben a 
Catalunya i arreu d’Espanya.  
 
En els darrers dos anys s’han realitzat les següents accions en relació a l’estàndard 1: 
 

1. Millorar la comunicació i imatge del Màster. Com a conclusió general es pot afirmar que el Màster 
en Gestió Cultural gaudeix d’un elevat nombre de preinscrits que mostren interès pel mateix. Fins 
ara no hi ha hagut problemes per a omplir les places que s’ofereixen. Tot i així, al llarg dels anys 
ha baixat lentament el nombre de preinscrits: si ara estem en el centenar, fa deu anys eren més 
de 300. Això ha fet que en els darrers dos, tres anys s’hagi optat per a incidir de manera més 
agressiva en les xarxes socials, especialment en els moments de la preinscripció (140-E21-02-
15), editar una Newsletter amb notícies, entrevistes i treballs dels estudiants conjuntament amb 
altres postgraus associats al programa en gestió cultural que ofereix la UB, rellançar la 
comunicació del Màster i de la resta de programes de postgrau relacionats amb la gestió cultural 
a través d’una nova pàgina web així com aprofundint en un millor aprofitament de la web 
institucional.  

 
2. Millora de la coordinació. Un dels aspectes que el Màster en Gestió Cultural intenta millorar és la 

coordinació entre assignatures i professorat. És evident que en alguns casos, la procedència del 
professorat de diferents departaments dificulta aquesta coordinació. Això es tradueix amb relatius 
solapaments en contingut d’algunes assignatures i desaprofitament de les sinèrgies que poden 
existir entre les mateixes. En aquest sentit, aquelles activitats realitzades en el sí d’una 
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determinada assignatura però d’especial interès també per a alumnes que no la cursin, com ara 
visites o conferències, es fa l’esforç de comunicar les activitats a tots els estudiants i professors 
del Màster. Així mateix, les reunions de coordinació de la Comissió Acadèmica s’intenten siguin 
operatives i eficients, cercant acords puntuals i específics que resolguin alguns dels problemes 
plantejats per algunes assignatures com per exemple manca de matriculats per solapament 
d’horaris amb d’altres assignatures que son obligatòries. Tot i així, queda pendent Millorar la 
coordinació en assignatures que són optatives del Màster i que depenen d’altres Màsters que es 
troben en altres Facultats com ara Geografia i Història o Biblioteconomia (Nova millora, 060-E14-
01-18).  Aquest fet és especialment difícil degut a sistemes i tradicions diferents quant a  
funcionament.  

 
3. Actualització de la informació disponible per als estudiants: Tant en el moment de la matrícula com 

en moments posteriors durant el decurs dels estudis, l’estudiant ha de tenir accés als Plans 
Docents de les assignatures de les que consta el Màster. Des de la coordinació s’ha fet un esforç 
per a mantenir actualitzada aquesta informació, especialment a l’inici de curs. Tot i així, com ja 
s’ha esmentat, hi ha certes dificultats en relació a totes aquelles assignatures optatives per al 
Màster però que no depenen d’ell.  L’acció relativa a la millora de la comunicació també anirà en 
aquest sentit (Nova millora, 060-E14-01-18).  

 
1.9. Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

A continuació es fa l’anàlisi  de la qualitat del programa formatiu  del Màster de Màrqueting i Investigació 
de Mercats. S’analitza l‘oferta, la demanda i el perfil dels estudiants matriculats i l’adequació del programa 
formatiu. 
 
El màster de Màrqueting i Investigació de Mercats té una gran demanda. Aquest fet permet escollir els 
perfils mes adients per cursar l’estudi. Les preinscripcions dels cursos 2015-2106 i curs 2016-2017 van ser 
de 289 i 313  sol·licituds respectivament. D’aquestes, entorn a un 50% no van pagar la taxa de preinscripció 
i/o no van presentar la documentació necessària perquè el seu expedient passés per la Comissió 
Coordinadora del Màster. Finalment, acaben avaluant-se entre 150-160 expedients anualment i  s’accepten 
en torn al 55-70 estudiants cada any. No obstant, i tot i l’elevada demanda, el nombre de matriculats de nou 
ingrés va ser inferior a l’oferta de places. Poden oferir-se dues raons per explicar-ho: 
 

1. La coordinació del màster ha considerat oportú considerar una reducció en l’oferta de places amb 
l’objectiu de millorar el perfil mitjà dels alumnes. Per això, va proposar-se una reducció de la oferta 
de places a 50 l’any 2016-2017  (040-E13-01-15).  
 

2. Alguns dels alumnes acceptats, finalment decidien no cursar el Màster, tot i que no ho 
comunicaven a la Coordinació. Actualment ja s’han posat en marxa mecanismes per reduir 
aquestes diferències, sobretot a partir de la creació d’una llista d’espera i establint terminis 
fraccionats per a presentació de la documentació original legalitzada. 

 
Taula E1.1 - MIM 

Oferta, demanda i matrícula al Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

Places ofertes 80 80 50 

Estudiants de nou ingrés 43 33 39 

Estudiants matriculats 66 50 53 

Estudiants graduats 28 36 39 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
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En relació a la procedència dels estudiants del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats durant els 
dos darreres anys analitzats, s’observa que entre el 33% i 38% provenen de universitats estrangeres (la 
majoria de sud i centre Amèrica i en menor mesura de la resta Europa  i Àsia ). Podem concloure, per tant, 
que aquest és un Màster multicultural. La majoria de titulats que van resultar acceptats havien cursat 
prèviament estudis de Empresa (Administració i Direcció d`Empreses, Empresarials, Empresa 
internacional, etc.). Si bé en menor percentatge, també va ésser acceptats alumnes titulats en Sociologia, 
Publicitat, Comunicació. Dels estudiants que han fet els estudis d’accés a la UB, molts provenen del Grau 
d’ADE amb Menció en Màrqueting i Investigació de Mercats. Les assignatures de Màster s’entenen com 
una continuïtat de les cursades en aquesta Menció del Grau.  
 

Taula E1.2 - MIM 
Procedència de l’alumnat del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 11 9 13 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 10 4 8 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 6 9 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 10 11 15 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

 
Amb l’objectiu de que el rendiment del màster sigui òptim, tots aquells alumnes que no disposen dels 
coneixements previs com els de l’esmentat perfil d’estudiant del Grau d’ADE amb Menció en Màrqueting i 
Investigació de Mercat, han de realitzar complements de formació. Els estudiants acceptats fan  5 proves 
online (Màrqueting estratègic, Investigació de mercats I, Investigació de mercats II, Estratègies i tècniques 
de comunicació i Direcció de producte). En cas de suspendre algun dels exàmens, han de matricular 
aquestes assignatures no superades com a complement de formació al grau d’ADE (un màxim de 30 crèdits 
-6 crèdits cada assignatura-). En relació al complement de la memòria “Comunicació comercial”, s’ha 
sol·licitat el canvi a “Estratègies i tècniques de comunicació” (040-E13-01-15). 
 
Per altra branda, a la Memòria Verifica es recull que els complements de formació són una formació prèvia 
al màster, però al Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats, aquests es fan simultàniament amb les 
assignatures del màster (040-E13-01-15).  Es per això, i d’acord amb  les normes reguladores dels criteris 
de programació, verificació i implementació dels estudis de màster universitari i dels seus plans d'estudis, 
art. 11, que la comissió de coordinació del Màster va aprovar amb el vistiplau del deganat del centre la 
simultaneïtat entre els complements formatius i les assignatures del Màster per considerar-se adient per el 
òptim rendiment del estudiant (codi millora 040-E13-01-15).  
 
Dels estudiants de nou ingrés als cursos 2015-2016 i 2016-2017, la gran majoria va cursar algun 
complement de formació (el 84% i el 64 % respectivament), amb una mitjana de 9 crèdits al 2015-2017 i  6 
crèdits  al 2016-2017, el que representa una mitjana d’entre 1 o 2 assignatures dels cinc complements de 
formació. Aquesta reducció s’explica perquè en el darrer any hi van haver més estudiants que provenien 
de la menció de Màrqueting i Investigació de Mercats del grau d’ADE (UB), i per tant no van haver de 
realitzar les proves de coneixements previs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
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Taula E1.3 - MIM 
Complements formatius del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 
2015 

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius   60 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat   9 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

 

La coordinació docent del Máster de Màrqueting es desenvolupa  a través de les reunions de la Comissió 
del Màster. També s’organitzen diferents reunions de la comissió de Màsters de la Facultat. Les actes 
d’aquestes reunions es troben a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Finalment, i amb l’objectiu de millorar la informació dels processos d’admissió i matricula, al curs 2017-2018 
s’ha modificat la web del Màster per donar més detall d’aquests processos i s’estableixen noves formes de 
treballar amb l’Oficina de Màsters i Doctorat per donar una resposta més ràpida i àgil a les qüestions de 
tràmit (codi millora 040-E13-04-15). 
 
En resum, la valoració que realitzem és positiva. El Màster te una alta demanda en relació a l’oferta de 
places. Aquesta alta demanda permet escollir els perfils d’estudiants més adients per a la titulació. També 
es valora positivament el perfil multicultural dels estudiants. Per últim, i amb l’objectiu de reduir les 
diferencies entre els estudiantes acceptats i els que finalment es matriculen, és necessari posar en marxa 
mecanismes per aconseguir cobrir tota la oferta places. 
 
1.10. Màster de Recerca en Empresa2 

Perfil d’ingrés dels estudiants matriculats. El número de places ofertades, la seva incidència en el perfil 
d'ingrés. (Subestàndard 1.1.) 

La majoria d’estudiants del Màster de Recerca en Empresa de la Universitat de Barcelona provenen de 
països molt diversos, on els títols universitaris tenen una denominació i contingut notablement diferent 
respecte als que existeixen a Espanya. Tenint en compte aquesta consideració, la Comissió coordinadora 
del màster procura sempre adequar al màxim el perfil d’ingrés d’aquests estudiants. Les taules ‘Titulació 
d’accés’ de les evidències adjuntades Ev.1.1 i Ev.1.2 (pàg.3) mostren els estudis previs dels estudiants de 
nou ingrés matriculats al màster en els cursos 2016-17 i 2017-18. 

Com a idea general, es prioritza l’ingrés d’estudiants amb perfils afins, entenent per això les titulacions de 
grau o antigues llicenciatures de les diferents disciplines d’empresa, principalment d’Administració i Direcció 
d’Empreses i Economia, que, com es pot veure en les taules les evidències adjuntades Ev.1.1 i Ev.1.2, són 
majoritaris en els dos cursos acadèmics 2016-17 i 2017-18. Malgrat que en cap cas la memòria verifica del 
màster (pàg.7) determina que no es poden admetre a estudiants amb titulacions d'accés provinents de 
llicenciatures o graus no afins a l'àmbit de l'empresa, la comissió acadèmica del màster s’assegura 
d’admetre només a aquells estudiants que s’ajusten al perfil del Màster de Recerca en Empresa. Així doncs, 
fruit del procés de selecció (avaluació de la documentació presentada i entrevista personal presencial o per 
Skype amb els candidats), en el curs 2016-17 d’un total de 84 candidats, van matricular finalment 17 
estudiants, i pel curs 2017-18, de 115 candidats finalment van cursar el màster 19 estudiants de nou accés. 

La comissió coordinadora del màster procura mantenir un rigor en el criteris d’acceptació i adequació dels 
perfils, encara que sigui a costa de no omplir totes les places ofertes, del qual en dona indicació les dades 
de la taula E1.1 MRE. D’una altra banda, les dades de la taula E1.2 MRE reflecteixen el predomini 

                                                           
2 Com a complement de les taules E1.1-MRE, E1.2-MRE i E.1.3 MRE, per aquest màster s’inclouen un seguit d’evidències 

complementàries. Aquestes evidències es troben en un fitxer que acompanya aquest document. 
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d’alumnes estrangers en el màster, que és encara més gran en el nombre de sol.licituds rebudes, y que 
constitueix un indicador del interès que suscita a nivell internacional. El petit nombre d’alumnes de la pròpia 
universitat i del SUC, segons es pot veure també en la mateixa taula, indica absència d’endogàmia i 
orientació internacional del màster. 

Taula E1.1 - MRE 
Oferta, demanda i matrícula al Màster de Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Places ofertes 30 30 30 

Estudiants de nou ingrés 25 17 17 

Estudiants matriculats 31 25 23 

Estudiants graduats 23 16 13 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 

Taula E1.2 - MRE 
Procedència de l’alumnat del Màster de Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 3 5 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 3  2 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 1 1 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 19 11 11 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 

Pel que fa als estudiants admesos que no tenen estudis de grau afins a l’àmbit de l’Empresa, aquests 
aporten estudis addicionals de màster, titulacions de formació empresarial o bé una àmplia experiència en 
gestió d’empresa o consultoria. A més, tal i com s’ha mencionat al principi, en el màster rebem una majoria 
de candidatures provinents de països estrangers, com es reflecteix a les dades del país d’origen dels 
estudiants (dels 19 estudiants matriculats en el curs 2017-18, 17 són estrangers, i en el curs 2016-17 n’hi 
havia 11 d’un total de 17). Una gran part d’aquests estudiants estrangers provenen de països amb llengües 
molt diferents, específicament països asiàtics i Europa de l’Est, on és habitual que cursin graus lingüístics 
(anglès o espanyol principalment) i posteriorment una especialització d’estudis en empresa.  

En aquest sentit, a les dades oficials reflectides a la taula ‘Titulació d’accés’ de l’evidència adjuntada Ev.1.2, 
en el curs 2017-18, figura un estudiant amb un grau en filologia hispànica i un altre en art. Es tracta d’uns 
errors de codificació, ja que en realitat en el primer cas el grau no és només en filologia hispànica, sinó que 
es tracta d’un doble grau en Administració d’Empresa i Espanyol, expedit per l’Institut de Tecnologia de 
Beijing (veure pàg. 3 de l’evidència adjuntada Ev.1.3). I, en el segon cas, el grau en Art, és d’un estudiant 
amb un ‘Bachelor of Arts in Development Studies’ que en el seu contingut inclou moltes matèries de gestió 
empresarial (veure evidència adjuntada Ev.1.4). A més, aquest alumne compta també amb uns cursos en 
un Master Degree in Management, com es pot veure en l’evidència adjuntada Ev.1.5. Pel que fa al curs 
2016-17 les dades oficials de la Universitat també mostren un graduat en Lingüística (veure evidència 
adjuntada Ev.1.1). Es tracta d’una estudiant bielorrussa que, a més d’aquest grau bàsic, ha realitzat un 
Màster en Management per la St.Petersburg State University (veure evidència adjuntada Ev.1.6.). 

Finalment, cal ressaltar que, donat que tots els estudiants acceptats s’adeqüen al perfil d’ingrés del Màster 
de Recerca en Empresa, ja sigui pels seus estudis previs de grau o per altres evidències formatives (estudis 
posteriors de màster o postgraus en empresa), no es recomana la realització de complements formatius, ja 
que no es consideren necessaris per cursar el Màster, segons reflecteixen les dades de la taula E1.3-MRE 
(Millora IDA, 040-E13-06-15). 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment
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Taula E1.3 - MRE 
Complements formatius del Màster de Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - - 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - - 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 

A part de les taules oficials de la Universitat de Barcelona exposades en les evidències adjuntades Ev.1.1 
i Ev.1.2 sobre el perfil d’entrada dels estudiants del màster, aportem informació més detallada a l’evidència 
adjuntada Ev.1.7, on es pot veure una identificació més exacta del graus i dels estudis complementaris que 
mostren l’adequació dels estudiants al perfil del Màster de Recerca en Empresa. 

Coordinació docent (Subestàndard 1.2.) 

Amb la finalitat de millorar la coordinació entre professors i assignatures del Màster de Recerca en Empresa, 
des del curs 2016/17 es convoca anualment una reunió de professorat al començament del curs. En 
aquesta reunió, on assisteixen tots els professors implicats en la docència del Màster, a part de proporcionar 
informació general sobre el nou curs acadèmic (calendaris, horaris, procedència i característiques dels 
estudiants de nou ingrés, etc.) es donen les pautes de funcionament i coordinació de les assignatures que 
regiran al llarg del curs i es recorda la normativa referent a l’avaluació continuada, única i re-avaluació, 
uniformant els criteris d’avaluació dels estudiants. També es discuteixen altres aspectes específics i 
problemes puntuals detectats als cursos acadèmics anteriors per tal de resoldre’ls. Als les evidències 
adjuntades Ev.1.8 i Ev.1.9 es poden veure les convocatòries d’aquestes reunions enviades als professors 
en els cursos 2016/17 i 2017/18 respectivament. 

Creació d’una nova assignatura 

Malgrat que els alumnes poden escollir assignatures optatives del màster de Ciències Actuarials i 
Financeres, el màster de Recerca en Empresa va incorporar en el curs 2015/16 l’assignatura de finances 
‘Tendències de Recerca en Finances’ (572147) de 2,5 crèdits i que s’imparteix en anglès (Research Trends 
in Finance), i en el curs 2018/19 s’ha incorporat l’assignatura New Issues and Methodologies in Finance 
Research (573612), a impartir en anglès i castellà en aquest curs, i completament en anglès a partir del 
proper curs. 

1.11. Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

El Màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació s’adreça tant a graduats en sociologia que 
s’orienten a la recerca, com a graduats d’altres disciplines (en ciències socials prioritàriament, però també 
altres com ara ciències de l’educació, de la salut, arquitectura o enginyeries) que volen ampliar el seu perfil 
competencial tot capacitant-se per desenvolupar innovació i recerca aplicada en entitats públiques o 
privades, o recerca de caire més acadèmic mitjançant l’accés a programes de doctorat.   
 
En els cursos analitzats, el Màster ha consolidat la matriculació d’aquest doble perfil d’estudiants, uns amb 
una orientació més aplicada i professional, altres orientats a fer un doctorat en sociologia, tanmateix amb 
uns nivells modestos de matriculació característics dels màsters més orientats a la recerca (entre 14 i 16) 
respecte a l’oferta de places (30). 
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Taula E1.1 - MSO 
Oferta, demanda i matrícula al Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)   

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 30 30 30 

Estudiants de nou ingrés 13 15 16 

Estudiants matriculats 22 26 34 

Estudiants graduats 7 8 15 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 

Taula E1.2 - MSO 
Procedència de l’alumnat del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 1 2 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 4 2 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat  1 2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 8 10 10 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 
El que és notori és l’elevada proporció d’estudiants que demanden capacitar-se en sociologia a partir 
d’altres disciplines i d’una primera fase d’experiència professional en la que identifiquen la seva necessitat 
de coneixements i metodologies d’anàlisi pròpies de la sociologia, complementàriament a les seves 
disciplines, i als que el pla d’estudis i estructura del màster dóna una resposta satisfactòria. Els 
complements de formació de 5 crèdits que s’imparteixen el mes anterior a l’inici del màster, junt amb el pla 
de tutoria que desenvolupa la coordinació, han permès acollir i integrar satisfactòriament fins ara aquest 
perfil d’estudiants més divers, que també han fet en la majoria dels casos excel·lents aprofitaments i 
resultats formatius.  
 
El curs 2016-17, el 80% dels estudiants provenen de disciplines diferents a la sociologia i realitzen aquests 
complements de formació. A partir d’aquest curs s’aconsegueix també que completin el màster la pràctica 
totalitat dels estudiants matriculats el curs anterior, realitzant la majoria dels estudiants la totalitat dels 90 
crèdits del màster en els dos cursos acadèmics previstos, ja sigui en tres o bé en quatre semestres, conferint 
així flexibilitat als estudiants que no disposen de plena dedicació al màster, perquè també treballen. 
 

Taula E1.3 - MSO 
Complements formatius del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2015-16 a 2017-18)  

2014 - 
2015 

2015 - 
2016  

2016 - 2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - 13 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - 5 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 
Assolida el gener de 2017 l’acreditació favorable global “en progrés d’excel·lència”, la coordinació del 
Màster en Sociologia s’ha centrat en millorar aquell aspecte que l’informe d’acreditació de l’AQU va 
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assenyalar de forma prioritària: augmentar la matriculació d’estudiants en correspondència amb l’oferta 
formativa (060-E13-03-15). S’ha millorat la comunicació, en particular orientada als estudiants dels darrers 
cursos del grau de sociologia, però també s’ha agilitzat notablement el procés de preinscripció i suport a 
estudiants que sol·liciten beques des d’altres països. Els resultats es veuen reflectits en les dades de 
matriculació de nou accés a partir del curs 2017-18 (dades de centre), aquell any es van exhaurir les 30 
places ofertes, i el següent s’han situat en 25 estudiants. 
 
1.12. Màster d'Història Econòmica 

A continuació es presenten les dades més importants referents a l’estàndard sobre la qualitat del programa 
formatiu de l’informe de seguiment del Màster d’Història Econòmica per als cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-
17.  
 
Els tres cursos acadèmics s’ha mantingut l’oferta en 30 places, aquest és un nombre màxim força elevat si 
tenim en compte que es tracta d’un màster de recerca en una disciplina molt especialitzada, com és la 
història econòmica. Per aquest motiu les dades d’oferta i demanda, no s’han de comparar sense més amb 
el nombre de places ofertes. Els estudiants de nou ingrés es troben al voltant dels 20 estudiants, tot i que 
el curs 2015-16 hi va haver una davallada puntual a 13 estudiants. Cal tenir en compte que el màster es 
pot fer també a temps parcial, amb la qual cosa el nombre de matriculats és superior (entre 18 i 26), degut 
a que hi ha estudiants que cursen el màster en dos anys. Finalment, el recorregut a temps parcial també 
explica perquè el nombre de graduats és inferior al d’estudiants matriculats en tots els cursos (veure Taula 
E1.1) 
 

Taula E1.1 - MHE 
Oferta, demanda i matrícula al Màster d'Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Places ofertes 30 30 30 

Estudiants de nou ingrés 19 13 20 

Estudiants matriculats 26 18 25 

Estudiants graduats 19 12 16 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 
 

Respecte a la procedència dels estudiants del màster cal tenir en compte que és un màster Interuniveristari 
entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de 
Saragossa (UZ). En aquest sentit els dos primers cursos la procedència principal dels estudiants han estat 
universitats espanyoles de fora de Catalunya, i el darrer curs aquí presentat d’universitats estrangeres 
(EEUU, Holanda, Colòmbia, Xile o la Xina). De la mateixa universitat han provingut entre un 15 i un 26% 
dels estudiants. D’altres universitats del sistema universitari català, provenen entre el 11 i el 30%. D’altres 
universitats catalanes, entre el 53 i el 15%. I finalment d’universitats estrangeres el percentatge ha variat 
entre el 11 i el 40%. Si mirem la tendència en aquests tres cursos, destaca el gir vers les universitats 
estrangeres així com les del sistema català, i la clara disminució de les procedències d’altres universitats 
espanyoles (veure taula E1.2).  
    
MHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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Taula E1.2 - MHE 
Procedència de l’alumnat del Màster d'Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 5 2 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 2 3 6 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 10 6 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 2 2 8 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 

 
El perfil dels estudiants és fonamentalment graduats en història o en economia, tot i que també accedeixen 
estudiants des de formacions en altres ciències socials, com la geografia o titulats en turisme. Donada 
aquesta diversitat de formacions s’ofereixen cursos de complements de formació en economia per a 
historiadors. Aquests cursos són de 3 crèdits i s’imparteixen prèviament a l’inici de les classes de la resta 
d’assignatures del màster. Els complements són optatius i en els cursos que aquí es presenten només han 
estat seguits per dos estudiants (Veure taula E1.3).  
 

Taula E1.3 - MHE 
Complements formatius del Màster d'Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - 2 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - 3 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 

 

Altres consideracions per a avaluar la qualitat del programa formatiu són els mecanismes de coordinació 
docent. En aquest cas, en tractar-se d’un màster universitari, la comissió acadèmica està formada per 
membres de les tres universitats participants i un representant dels estudiants. La comissió acadèmica 
s’encarrega de la coordinació dels Plans Docents de les diferents assignatures, evitant solapaments de 
temaris i lectures, de la conferència inaugural del màster que es realitza alternativament cada any a la 
Universitat de Barcelona o a la Universitat Autònoma de Barcelona, de l’organització dels viatges de 
professors i estudiants a Saragossa, de la distribució de temàtiques, tutors i calendari dels Treballs de Final 
de Màster (TFM) així com de l’organització dels corresponents tribunals d’avaluació, i de les sessions de 
valoració per part dels estudiants en cadascun dels dos semestres de classes.  
 
En conclusió, els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 
coherent amb el nombre de places ofertes, considerant el caràcter de màster de recerca i el grau d’alta 
especialització del mateix. Es constata una reducció d’estudiants procedents d’altres universitats 
espanyoles i un augment de procedències del sistema català d’universitats i d’universitats estrangeres. De 
moment els complements formatius han estat marginals, degut a que la formació prèvia dels estudiants no 
ho ha requerit. Els mecanismes de coordinació docent han funcionat adequadament aquests cursos.  
 
1.13. Màster d'Economia 

El Màster d’ Economia està orientat a la recerca acadèmica. Té una durada de dos anys i s’imparteix en 
anglès. Consta de 6 trimestres: en els dos primers s’imparteixen assignatures obligatòries, en els tres 
següents assignatures optatives, i en el darrer es fa el treball final de màster.  
 
El programa de màster es va implementar en el curs 2013-2014, després de la verificació. El número de 
preinscripcions va ser de 103 estudiants i el número d’estudiants de nou accés de 18. En els anys següents, 
el número de preinscripcions ha augmentat fins als 166 en el curs 2016-2017. D’aquestes, 128 alumnes 
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van pagar els 30 euros de preinscripció i finalment la subcomissió d’admissions va acceptar 83 estudiants. 
El número d’estudiants que van confirmar la disposició a matricular-se va ser de 43 i finalment el número 
d’estudiants de nou ingrés va ser de 31 (Taula E1.1). En total, en el curs acadèmic 2016-2017 el número 
d’estudiants matriculats va ser de 53, ja que és un màster de dos cursos. Aquests resultats són similars als 
d’anys anteriors, però destaquem la tendència creixent en la demanda del màster. Això es deu als esforços 
continus per ampliar i millorar la seva difusió: participació en fires (e.g. Saló Futura de Màsters i Postgraus), 
presencia en webs especialitzades (e.g Inomics, Study Portals i FindAMasters) i en xarxes socials (e.g. 
Twitter, Instagram, Linkedin), i creació d’una xarxa d’ ex-alumnes ambaixadors en països d’arreu del mon.  
 
Constatem que un percentatge elevat dels alumnes acceptats al màster no arriben a matricular-se. En part, 
això s’explica per la forta competència internacional que tenen els màsters de recerca en economia i al fet 
que molts estudiants es pre-inscriuen a diversos màsters i finalment opten per un. També observem que 
cada any 2-4 alumnes del primer curs abandonen el màster en els dos o tres primers mesos de classes. 
Això es deu a problemes de finançament, circumstàncies personals i als resultats acadèmics inicials. La 
sub-comissió d’avaluacions del màster fa diverses accions prèvies a les acceptacions, com entrevistes 
personals, per evitar aquesta situació. La coordinació del màster es reuneix amb els alumnes que deixen 
el màster per saber-ne les causes i oferir orientació. 
 

Taula E1.1 - MEC 

Oferta, demanda i matrícula al Màster d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17)  
 

2014 - 2015 2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 30 30 30 

Estudiants de nou ingrés 9 21 31 

Estudiants matriculats 23 32 53 

Estudiants graduats 9 7 14 

 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 

En els darrers anys, els alumnes de nou accés al màster han tingut de mitjana uns 24 anys, i al voltant del 

70 per cent han estat homes. Respecte als estudis previs cursats, un percentatge superior al 70 per cent 

havien estudiat un grau en economia, un 30 per cent en administració i direcció d’ empreses, i prop del 10 

per cent havien fet altres estudis, com enginyeries, matemàtiques o física.  

La taula E1.2 mostra que en els darrers cursos analitzats la majoria d’estudiants provenien d’universitats 

estrangeres. En el curs 2016-2017, 9 estudiants provenien d’universitats de l’ Estat i 22 provenien 

d’universitats de fora de l’Estat. Més específicament, en aquest curs 15 estudiants estrangers eren de la 

Unió Europea (UE-28), 1 era de l’ Europa de l’Est, 3 d’Amèrica i 3 d’ Àsia. Cal aclarir que en anys anteriors 

i posteriors el nombre d’estudiants de la UE va ser menor.  

També cal mencionar que el programa té convenis d’intercanvi Erasmus amb diverses universitats 

europees: Toulouse School of Economics, TSE (França); University of Copenhagen (Dinamarca); Aix-

Marseille University (França); University of Helsinki (Finlàndia); University of Paris-Saclay (França); 

University of Amsterdam (Holanda); i Università Cattolica del Sacro Cuore (Itàlia). Recentment, també s’ha 

signat un conveni amb Kyoto University (Japó). Com a resultat, en el curs 2016-2017, 3 estudiants del 

nostre màster varen fer una estada en una altre universitats, i vàrem rebre 10 estudiants d’altres universitats 

per a un període aproximat de 4 mesos.   
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Taula E1.2 - MEC 

Procedència de l’alumnat del Màster d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17) 

 
2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat  1 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 2 1 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 2 5 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 5 14 22 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 

Tots els estudiants que accedeixen al màster tenen un bon nivell de la llengua anglesa que els permet 

seguir les classes, escriure treballs i exàmens i fer presentacions orals amb facilitat. La sub-comissió 

d’Admissions (tres professors del màster) també s’encarrega de verificar que els estudiants tinguin uns 

coneixements suficients d’economia, estadística, matemàtiques i anglès. S’avaluen els candidats en base 

a la seva titulació, CV, coneixements previs en una temàtica afí al màster, cartes de recomanació de 

professors o de persones que hagin tingut una estreta relació amb els candidats, i cartes personals de 

motivació. En alguns casos també es realitzen entrevistes per Skype per aclarir dubtes sobre els interessos 

i estudis dels candidats. 

La Taula E1.3 mostra que en el curs 2016-2017 es va demanar a 5 estudiants realitzar complements 

formatius en economia. En particular, 5 alumnes van cursar  3 crèdits d’una assignatura d’introducció a 

l´economia. En els darrers anys ha augmentat el nombre d’alumnes que han de cursar aquest complement 

de formació, ja que considerem que és important que alumnes procedents d’altres països, o que no tinguin 

un grau d’economia, actualitzin els seus coneixements i s’adaptin ràpidament al màster. Els primers 

trimestres són molt intensos i és important que es refresquin conceptes bàsics, es cohesioni el grup, i 

s’introdueixin continguts i programaris essencials per a les assignatures obligatòries.  

La nostra valoració general dels complements de formació es positiva, i també la que mostren els estudiants 

a través d’ enquestes d’ opinió.. D’altre banda, s’ha realitzat una sol·licitud de modificació consistent en la 

introducció d’una assignatura addicional de complements de formació en matemàtiques per a l’economia 

(060-E12-01-18). Aquesta és una petició del professors que s’encarreguen de les assignatures obligatòries 

del primer trimestre, i que considerem necessària per a que tots els estudiants pugin seguir correctament 

aquests cursos.  

Taula E1.3 - MEC 

Complements formatius del Màster d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

(cursos 2014-15 a 2016-17) 

 
2014 - 

2015  
2015 - 

2016  
2016 - 

2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - 5 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - 3 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 

El màster disposa de diferents instruments de coordinació docent. En primer lloc, la comissió coordinadora 

del màster es reuneix periòdicament (2-3 cops per any) i fa el seguiment dels estudiants a través de diversos 

indicadors de resultats acadèmics i d’enquestes. També es discuteixen aspectes que són d’interès general, 
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com el programari a utilitzar en les classes d’econometria i de teoria econòmica, o els continguts dels cursos 

de complements de formació. En segon lloc, el màster té 5 especialitats (agrupacions de 20 crèdits) i cada 

membre de la comissió del màster actua com a coordinador d’una especialitat. En tercer lloc, es fan reunions 

de coordinació de les assignatures obligatòries del primer i segon trimestres (un cop l’any) i es promou la 

realització de reunions de coordinació entre altres assignatures optatives que tracten de temes semblants. 

En quart lloc, hi ha una subcomissió d’admissions formada per 3 membres de la comissió coordinadora del 

màster, que es reuneix cada 15 dies entre els mesos de Desembre i Juliol. Finalment, l’equip de coordinació 

del màster a la UB School of Economics assisteix diàriament a alumnes i professors, per a tots els temes 

que es puguin plantejar. 

En els primer anys de funcionament del màster, algunes assignatures varen tenir una nombre reduït 

d’estudiants, però això s’ha resolt posteriorment amb l’augment de la demanda. Totes les assignatures 

tenen els plans docents actualitzats i publicats. Els plans docents disposen dels continguts mínims definits 

en el document de “normes reguladores dels plans docents”. Per altre costat, a l’inici de cada trimestre, tant 

els estudiants com els professors reben un manual que inclou diversos aspectes de la normativa del màster 

(e.g. sistema d’avaluacions, revisions d’exàmens, etc.), cosa que redueix molts problemes de funcionament 

de les assignatures.  

Finalment, cal esmentar que en el màster cada any es fan diverses sessions d’orientació pels estudiants: 

(1) benvinguda, (2) informació sobre assignatures optatives; (3) informació programes d’intercanvi 

internacional; (4) informació sobre sortides professionals; (5) informació sobre treballs finals de màster. 

En resum, la informació exposada mostra que el perfil d’ingrés dels estudiants es correspon amb els 

objectius del màster. Estem interessats en estudiants que tinguin preferentment una formació en economia, 

tot i que també considerem molt favorablement estudiants amb estudis amb un alt component quantitatiu 

que garanteixen una bona base en matemàtiques, estadística i raonament abstracte. D’altra banda, s’ha fet 

un gran esforç per a potenciar la internacionalització del màster i dels nostres estudiants. Cal recordar que 

el màster va aconseguir l’any 2017 la dimensió addicional d’internacionalització amb la màxima valoració 

(http://estudis.aqu.cat/euc/ca/estudi/1924). Finalment, també valorem positivament les diverses actuacions 

de coordinació docent que regularment es realitzen en el màster. Un dels objectius de futur del màster és 

augmentar la demanda i el nombre de pre-inscripcions, per a seleccionar alumnes d’alta capacitat i formació 

que posteriorment s’integrin amb èxit en el programa de doctorat en economia de la UB. 

1.14. Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 

El màster universitari en Economia , Regulació i Competència als Serveis Públics (MERC) és un títol oficial 
de postgrau que especialitza a economistes, juristes i enginyers en l'àrea professional de l'economia de la 
regulació i la competència en la prestació de serveis públics. En els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17 han 
cursat el màster un 59% d’economistes, un 35% de juristes i un 7% d’enginyers. 

El màster té una admissió equilibrada en quan a gènere: en els darrers tres cursos 2014-15, 2015-16 i 
2016-17 s’han matriculat un 51% de dones i un 49% d’homes. 

Ofereix formació especialitzada en la regulació dels serveis de xarxa (energia i telecomunicacions), la 
prestació de serveis territorials (aigua i transport) , i en general, les polítiques de reforma de la regulació i 
introducció de competència en la gestió de serveis públics, i també en l’avaluació de polítiques públiques i 
projectes. 

El màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics (MERC) va ser verificat al 2013, 
acreditat al 2016, i prové d’un màster propi creat al 2001 (abans de la creació dels màster universitaris 
oficials) de similars característiques. El programa oficial va substituir i extingir el títol propi anterior 
denominat Màster d’Economia i Regulació dels Serveis Públics. El títol propi es va impartir durant 11 
edicions, i el títol oficial s’ha impartit en 7 edicions addicionals, la primera al 2013-14. En total té un 
recorregut de 18 edicions completes i l’actual (2018-19) en curs. 

http://estudis.aqu.cat/euc/ca/estudi/1924
http://www.ub.edu/mastereg
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Com es pot veure a la taula E1.1, el nombre d’alumnes matriculats s’ha situat a l’entorn de les 25 places 
que s’ofereixen anualment, excepte en el curs 2014-15 . Val a dir que dels estudiants de nou ingrés mostrats 
a la taula, hi ha un petit i decreixent grup 3 a 5 estudiants matriculats que van ser titulats del Màster propi 
que va quedar extingit i va quedar substituït pel Màster oficial que van obtenir la convalidació de 50 crèdits, 
i van matricular  i van defensar un nou Treball Final de Màster per graduar. Conforme aquest nombre 
d’alumnes va minvant (en l’edició actual 2019-20 ja no s’ha matriculat cap alumne titulat del màster propi), 
el programa ha estat capaç de mantenir una matrícula constant en torn dels 25 alumnes. 

Taula E1.1 - MERC 
Oferta, demanda i matrícula al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la 

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

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Places ofertes 25 25 25 

Estudiants de nou ingrés 19 28 25 

Estudiants matriculats 20 26 26 

Estudiants graduats 16 28 23 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment  

 

La taula E1.1 també mostra que el nombre d’alumnes graduats es molt semblant al nombre d’alumnes 
graduats. La gran majoria dels alumnes completen la seva formació en un sol any, mentre que un nombre 
molt reduït opta per la modalitat a temps parcial allargant els estudis per completant-los en un segon any, 
en ocasions per tal de cursar en el segon any una segon especialitat o per defensar el treball final de màster 
en la segona anualitat. 

Els alumnes matriculats són en la gran seva majoria professionals joves (mitjana d’edat de 29 anys: mínim 
22 i màxim de 38 anys en els cursos 2014-15 a 2016-17) que un cop completats els seus estudis de grau 
(Economia, Dret o Enginyeria) han tingut experiència recent en organismes públics de supervisió i regulació 
de la prestació de serveis essencials, administracions públiques titulars de polítiques econòmiques i 
sectorials, autoritats de promoció i defensa de la competència, empreses i institucions prestadores de 
serveis essencials, i institucions dedicades a la recerca i l’assessorament econòmic i jurídic en la prestació 
d’aquests serveis i polítiques públiques relacionades (consultoria, assessorament jurídic, etc.). Aquesta 
experiència prèvia és una garantia de la seva motivació i interès per assolir els aprenentatges 
competencials, i capacitats analítiques i les habilitats professionals que ofereix el programa. 

Alhora, les procedències són tant d’alumnes espanyols com d’alumnes que provenen de un gran nombre 
de països estrangers de parla castellana, garantint d’aquesta manera una elevada diversitat enriquidora 
respecte les experiències de diversa configuració nacional en la prestació de serveis essencials (taula 
E1.2). L’estudi d’experiències comparades que s’utilitza en diversos cursos com a forma d’adquirir les 
competències i habilitats formatives, s’enriqueix pel fet de que el grup sigui heterogeni en quan a formacions 
de grau (Economia, Dret i Enginyeria), com per la diversitat de països d’origen. 

Taula E1.2 - MERC 
Procedència de l’alumnat del Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la 

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

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Estudiants que provenen de la mateixa universitat    
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 2 3 2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 18 25 23 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
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El màster s’ofereix en castellà i per això atrau a un gran nombre d’estudiants de països llatinoamericans. 
Ara bé, el màster requereix coneixements d’anglès, i a més el màster ofereix una línia bilingüe castellà-
anglès que permet fer 20 crèdits dels 60 crèdits del programa en anglès mitjançant l’elecció d’assignatures 
optatives del programa de màster universitari en Economia (que s’imparteix íntegrament en anglès) i la 
realització i defensa del Treball Final de Màster en anglès.  

Tal i com mostra la taula E1.3, entre els cursos 2014-15 a 2016-17, els alumnes admesos no han requerit 
els complements de formació que contempla la memòria de verificació. Amb tot, es troba en fase d’execució 
la millora prevista suggerida per l’IAE del procés d’acreditació de 2016 de creació de cursos més ajustats a 
les necessitats formatives dels admesos que, per la seva titulació de grau i formació posterior, tinguin 
mancances de competències prèvies en tècniques quantitatives i en anàlisi econòmica. Les noves 
assignatures impartiran els continguts de màster que fins ara s’impartien en tres assignatures optatives (10 
crèdits) (nova millora, 61-E12-05-18 i 061-E12-04-18) del pla d’estudis que combinaven continguts de grau 
i màster segons les indicacions de l’informe de l’acreditació (millora IDA, 060-E12-05-16). 

Taula E1.3 - MERC 
Complements formatius del Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la 

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

2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - - 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han 
realitzat - - - 

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

 

En cada promoció, un grup selecte d’estudiants que han obtingut els millors resultats en l’aprenentatge, 
orienten la seva carrera cap a completar la seva formació de postgrau i accedir a programes de doctorat en 
Economia, Ciències Polítiques o Dret. 

La coordinació docent del màster es realitza a través de les activitats del Coordinador i el seu Adjunt, del 
Claustre de Professors, de la Comissió de Coordinació del Màster, de la Sub-Comissió d’Admissions, de la 
Sub-Comissió del Treball Final de Màster, de la Sub-Comissió de Pràctiques Externes, de les reunions dels 
equips docents que participen en projectes d’innovació docent, en especial en els àmbits de la innovació 
en la docència en economia del sector públic i polítiques públiques, com en la docència en organització 
industrial. 

Les reunions virtuals i presencials de la comissió de coordinació del màster permeten prendre les decisions 
cícliques anuals relatives a l’admissió de nous estudiants, programació docent, encàrrecs docents, 
calendari, enquestes, assignació de recursos i ajuts, incorporació de professors convidats per sessions 
específiques, actualització i millora de les guies pels estudiants (guia de preinscripció, guia de matriculació, 
guia de treball final de màster i guia de graduació), auto-avaluació, preparació d’avaluacions externes, etc. 

També permeten l’anàlisi i adopció de decisions relatives a les millores que es defineixen com a resultat 
dels processos d’auto-avaluació o com a resultat dels processos d’avaluació externa. 

1.15. Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolític s 

El nombre d’estudiants de nou accés incorporats en cada edició al Màster es situa en xifres properes a les 

30 places previstes. En algunes edicions (com el curs 2018-2019, que no s’analitza en aquest informe) es 

situa per sobre (quan el percentatge d’admissions que es transformen en matrícules efectives es superior 

a la mitjana històrica) i en d’altres es situa per sota (sovint quan algun retard en el procés de matrícula 

retarda confirmar places). També cal destacar que a més de les dades “oficials” de matriculats cada curs 

assisteixen al Màster entre 1 i 3 estudiants Erasmus que segueixen o bé un semestre, o bé els dos primers 

semestres (en aplicació de convenis específics per al Màster amb universitats com Edhec-Lille, Louvain o 

Gottingen).  
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En aquest context de creixent internacionalització, es considera necessari que el alumnes del màster tinguin 

un nivell d’anglès superior. Per això s’ha sol·licitat que per als alumnes de nou ingrés pugui exigir-se un 

nivell d’anglès de B2 (060-E62-07-16).  

Taula E1.1 - MOI 
Oferta, demanda i matrícula al Màster d'Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Places ofertes 30 30 30 

Estudiants de nou ingrés 29 30 24 

Estudiants matriculats 52 60 58 

Estudiants graduats 21 20 24 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 

Les procedències dels estudiants són molt heterogènies, antre la pròpia UB, el SUC, la resta de l’Estat i els 

estudiants estrangers. Cal destacar que aquest darrer grup inclou també orígens molts diversos, del 

continent europeu: UE i països de l’Est, Àsia, Amèrica – Llatina i resta -  Nord d’Àfrica. L’heterogeneïtat 

també es dona pel que fa a les titulacions d’accés, amb una majoria d’estudiants procedents d’àmbits 

econòmics i empresarials, però també d’altres d’àmbits jurídics-polítics. Com preveu la Memòria, a cada 

edició es poden incorporar alguns estudiants d’altres titulacions (com Enginyeries, Traducció i Interpretació 

o similars), prèvia constatació d’interès pels temes d’internacionalització, que han de seguir un “complement 

de formació” sobre “Introducció a l’economia i al dret”. Cal esmentar que, atenent a les consideracions 

derivades de l’acreditació del Màster, s’han revisat els continguts de l’esmentat “complement de formació” 

per tal de subministrar els continguts realment més essencials i garantir que els continguts desenvolupats 

al Màster tenen el nivell superior que correspon  a aquesta tipologia de titulació. L’experiència del conjunt 

d’edicions del Màster mostra que alguns d’aquests estudiants de procedències més diverses acaben 

assolint resultats excel·lents, superant amb vocació i esforç les eventuals mancances inicials en la seva 

formació més específica (millora IDA, 060-E12-05-16). 

 

Taula E1.2 - MOI 
Procedència de l’alumnat del Màster d'Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 5 4 4 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 10 13 5 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 2 8 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 12 5 12 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 

Taula E1.3 - MOI 
Complements formatius del Màster d'Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - - 14 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat - - 5 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 
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Pel que fa a les dades comparatives entre estudiants de nou accés i estudiants graduats, cal tenir en compte 

que la durada del Màster és de 90 crèdits ECTS, per la qual cosa consten com a graduats en dos anys de 

durada. També s’ha de fer esment a que es donen casos en que els estudiants troben feina – sovint a 

l’empresa en que han fet les pràctiques – abans de completar el TFM, la qual cosa fa que en ocasions 

ajornin la finalització del Màster més enllà del temps previst. Aquesta dualitat entre, d’una banda, l’èxit que 

suposa que cursar el Màster hagi estat la via d’inserció al món laboral i professional, però, de l’altre, que 

això impliqui ajornar o, en alguns casos fins i tot no finalitzar el Màster, és un singular aspecte agredolç. 

Finalment, i també en l’àmbit de l’oferta docent, és necessari assenyalar que s’han incorporat noves 

assignatures optatives. En concret, el màster ha incorporat 4 assignatures optatives de 2,5 ECTS, 

provinents del Master in International Business (061-E12-03-18).   

1.16. Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

Com s’observa a la taula E1.1- MDE,  el número de places ofertes no han canviat en tot el període analitzat, 
però sí que ha canviat el perfil dels estudiants matriculats. A partir del curs 2015-16, els estudiants que es 
matriculen en el màster són estudiants a temps parcial i, per tant, el percentatge d’estudiants graduats ha 
disminuït (ja que en aquest cas, utilitzen dos cursos per graduar-se en el màster). No es una decisió presa 
durant el màster sinó que abans de començar, en la tutoria de matrícula, els estudiants ja expressen la 
seva voluntat de realitzar el màster a “part-time”, per poder compaginar la seva feina professional, familiar 
o inclòs com a esportista d’alt rendiment. 

 
Taula E1.1 - MDE 

Oferta, demanda i matrícula al Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

Places ofertes 25 25 25 

Estudiants de nou ingrés 20 19 21 

Estudiants matriculats 26 21 25 

Estudiants graduats 22 17 15 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E11 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 

 
Pel que fa a la procedència de l’alumnat, taula E1.2 – MDE, es veu que s’ha assolit un dels objectius fixats 
per la comissió del Màster, que era la d’augmentar els estudiants que provenen de la mateixa universitat, i 
en concret, dels graus de la pròpia Facultat. Al darrer curs 2016-17, el nombre d’estudiants procedents 
d’estudis de la branca de ciències econòmiques i empresarials va ser del 36%, mentre que el 48% provenia 
d’estudis relacionats amb l’activitat física i l’esport, encara no és similar però sí que s’estan apropant aquest 
percentatges. La resta eren estudiants que havien cursat graus com dret o publicitat i relacions públiques.  

 
Taula E1.2 - MDE 

Procedència de l’alumnat del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 4 3 7 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 9 5 6 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 5 6 4 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 2 5 4 
Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E13 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 
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El claustre del professorat adscrit en aquest Màster professionalitzador ja porta anys treballant 
conjuntament i, per tant, la seva coordinació docent és elevada. Es realitzen reunions al principi i final del 
semestre. Així com la comissió analitza detalladament les enquestes d’opinió dels estudiants per poder 
millorar la qualitat del programa formatiu. 

 
L’últim punt a comentar en aquest apartat seria que pel curs 2019-2020, la comissió del Màster està acabant 
de dissenyant els complements de formació (la taula E1.3-MDE reflexa que actualment no hi ha dissenyat 
cap complement de formació) (millora IDA, 060-E12-05-16). Actualment està estudiant les metodologies 
didàctiques que siguin més eficients per als estudiants i per a la temporalització de l’aprenentatge i 
l'ajustament del pla d'estudis. Aquesta acció està supeditada a que, properament, s’obri un procés de 
modificació de la memòria verificada en la finestra temporal en què ho permetin tant la UB com AQU.  

 
Taula E1.3 - MDE 

Complements formatius del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

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

2015 - 
2016  

2016 - 
2017  

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius    
Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat    

Notes i Fonts: Taula de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E15 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 

 
Des del màster de Direcció d’Empreses de l’Esport es creu que la qualitat del programa formatiu compleix 
els nivells requerits i, per tant, el Màster té demostrada una elevada qualitat formativa. 



   
 

   
 

 

1.17 Processos de Qualitat i Millores 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents a l’Estàndard 1: 

Millores a completar de l’Estàndard 1 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Estudiar el 
nombre de 
places en el 
màster i el 

possible disseny 
de complements 

formatius 

040-
E13-

01-15 

L’oferta de 
places és 

elevada i alguns 
perfils 

d’estudiants 
necessiten 

coneixements 
abans d'iniciar 

el màster 

L’oferta de 
places i els 

complements 
formatius 

Adequar el perfil 
d’ingrés 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 Substancial 
Memòria de 
Verificació 

26-50% MOI 
IAE 

2016 

Augmentar els 
complements de 

formació pels 
estudiants que 
no provenen de 

l'àmbit de 
l'economia 

060-
E12-

02-16 

Necessitat de 
formació dels 

estudiants que 
procedeixin 

d'àmbits 
disciplinaris 

diferents 

Falta de 
complements 
de formació 

Adequació del 
perfil d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació 

de la 
memòria 

10%-25% MHE 
IAE 

2016 

Reducció de les 
places a 40 

places 

060-
E12-

01-17 

Número de 
places elevat 

Necessitat de 
reduir places 

Adequar el 
número de 

places 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació 

de la 
memòria 

70% MCF 
ISC 

2017 

Fer dues 
reunions anuals 

amb el 
professorat per 
debatre sobre 
les possibles 

061-
E14-

02-16 

Duplicitats de 
contingut 

Sinèrgies entre 
continguts als 
plans docents 

Ajustar el pla 
docent per 

evitar 
duplicitats de 

contingut 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Reunions 50% MCE 
AI 

2016 
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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 

Aprofundir en 
reunions 

transversals 
entre professors 

de diferents 
assignatures de 

cada curs 

TG-
060-
E14-

01-15 

Falta de 
coneixement 

dels docents del 
perfil d’una 

classe 

Insuficiència 
de reunions 
transversals 

sobre el tema 

Generalitzar a 
totes les 

titulacions i 
cursos les 
reunions 

transversals que 
es realitzen 

actualment per 
afavorir el 

coneixement per 
part de tots els 

docents del 
perfil d'una 

classe. 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Reunions 10%-25% TG 
AI 

2016 

Notes: Respon.(Responsable Institucional) i M? (Implica procés de modificació substancial?) 

 

Millores Completades de l’Estàndard 1 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a assolir Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Considerar 
"adaptacions 

futures" sobre el 

030-
E13-

01-15 

Alta taxa 
d’abandonament 

Número de 
places 

Reduir de la taxa 
d’abandonament 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 Substancial 
Sol·licitud de 
reducció del 

100% ECO 
IAE 

2016 
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nombre de places 
ofertes i els 

requisits d'accés 
per tal de reduir 
l'abandonament 

numero de 
places 

Agilitzar la 
matriculació 

d’estudiants del 
grau de 

Matemàtiques de 
la UPC que 

escullen 
assignatures del 

grau d’Estadística 
UB-UPC, per tal 

que puguin 
accedir al Campus 

Virtual UB 

030-
E13-

02-15 

Deficiències en 
el procés de 
matriculació 

d'estudiants de 
matemàtiques 

de la UPC 

Intercanvi de 
dades de les  

Secretaries de 
les dues 
facultats 

implicades 

Optimitzar el procés de 
matriculació 

d'estudiants de 
matemàtiques de la 

UPC 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No 

Protocol 
d’intercanvi 

de dades 
entre les dues 

Secretaries 
implicades 

 
100% 

EST 
AI 

2016 

Fer un esforç de 
captació més 

important 
d’alumnes a 
través de les 
universitats 
espanyoles i 

llatinoamericanes 

040-
E13-

01-16 

Número 
d’estudiants 

Promoció 

insuficient 
Augment d’estudiants 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2015-2016 No 

Promoció del 
màster en les 

diferents 
universitats 

100% MHE 
AI 

2016 

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-

01-16 

Millora de la 
benvinguda als 
estudiants de 

nou ingrés i llur 
capacitat 

emprenedora 

Insuficient 
nombre de 

sessions per a 
potenciar 

l’emprenedoria 

Potenciar 
l’emprenedoria i donar 

la benvinguda a 
l’estudiant 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 
Realitzar la 

sessió de 
benvinguda  

100% MCE 
AI 

2016 

Augmentar els 
estudiants 
procedents 

040-
E13-

02-15 

Insuficient 
nombre 

d’estudiants 

Promoció 

insuficient 

Augmentar els 
estudiants d’ADE 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No 
Sessió 

realitzada a la 
UPC el 

100% MCA 
AI 

2016 
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d’Administració i 
Direcció 

d’Empreses així 
com també 

d’altres 
ensenyaments 

(Economia, 
Estadística, 

Matemàtiques, 
Física,...). 

procedents 
d’ADE 

desembre de 
2017. 

Reimprimir el 
fulletó informatiu 

de divulgació i 
publicitat del 
màster sota la 
plataforma UB 

Sociologia 

040-
E13-

02-16 

Necessitat de 
divulgació 

Promoció 

insuficient 

Divulgar el màster sota 
la plataforma UB 

Sociologia 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Fulletó 100% MSO 
AI 

2016 

Augmentar el 
nombre 

d’estudiants 
procedents 

d’altres països 

040-
E13-

03-15 

El nombre 
d'estudiants 
procedents 

d'altres països 
podria ser 
superior  

Un procés de 
preinscripció 

potencialment 
millorable 

Matricular més 
alumnes procedents 

d'altres països 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2016-2017 No 
Millora en el 

procés de 
preinscripció 

100% MCA 
AI 

2016 

Augmentar el 
nombre 

d’estudiants per 
promoció 

040-
E13-

03-16 

Nombre 
d’estudiants 
relativament 

reduït 

Un procés de 
preinscripció 

potencialment 
millorable 

Matricular més 
alumnes per promoció 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 
Millora en el 

procés de 
preinscripció 

100% MSO 
AI 

2016 

Realització 
d’entrevistes 
personals als 

estudiants 
potencials per 

afavorir la 
comunicació en 
els processos de 

captació i 
admissió 

040-
E13-

04-15 

 

Un procés de 
captació i 
admissió 

potencialment 
millorable 

Comunicació 
amb els 

potencials 
estudiants 
millorable 

Millora del procés de 
captació i admissió 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No 
Realitzar 

entrevistes 
100% 

MOI+MRE+ 

MEC+MDE 

AI 
2016 
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Augmentar el 
nombre 

d’estudiants 
procedents 

d’altres 
universitats de 

l’EEES 

040-
E13-

04-16 

Falta 
d'estudiants 
procedents 

d’universitats de 
l’EEES 

Promoció 

insuficient 

Augmentar el nombre 
d’estudiants 

procedents d’altres 
universitats de l’EEES 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2018-2019 No 

Enviament de 
correus 

electrònics. 
Versió en 

angles dels 
materials 

promocionals 

100% MSO 
AI 

2016 

Impressió de 
fulletó informatiu 

de divulgació i 
publicitat del 
Màster sota la 
Plataforma UB 

Business 

040-
E13-

05-15 

Necessitat de 
divulgació 

Promoció 

insuficient 

Divulgar el Màster sota 
la Plataforma UB 

Business 
Degà/na 2016-2017 No Fulletó 100% MRE 

AI 
2016 

Ampliar el 
nombre 

d’estudiants 
Erasmus al 

màster 

040-
E13-

05-16 

Número 
relativament 

reduït 
d’estudiants 
d’Erasmus al 

màster 

Necessitat de 
més convenis 

Augmentar el nombre 
d’estudiants Erasmus 

al màster 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No 
Cerca 

d’universitats 
i mailing 

100% MSO 
AI 

2016 

Enviar missatges 
de resposta 

després de la 
prematricula en 

el sistema i 
explicar 

detalladament el 
procés d’admissió 

i els requisits 
necessaris 

040-
E13-

06-16 

Informació en 
les fases 

posteriors al 
procés de 

prematricula 

Necessitat 
d’informació 

Millora del procés de 
prematricula 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2015-2016 No 
Correus 

electrònics 
100% MCE 

AI 
2016 

Augmentar el 
nombre 

d’estudiants 
procedents 

d’Administració i 
Direcció 

d’Empreses. 

040-
E13-

07-16 

Falta 
d’estudiants 
procedents 

d’ADE 

Promoció 

insuficient 

Augmentar els 
estudiants d’ADE 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 

Cartells 
informatius 

de màster a la 
Facultat 

100% MDE 
AI 

2016 
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Agilitzar el procés 
d’admissió i 

matrícula dels 
estudiants, 

sobretot dels no 
comunitaris 

040-
E13-

08-16 

Procediment de 
matricula acurat 
però amb marge 

de millora en 
l’àmbit de 

l’establiment de 
processos més 

àgils 

Desenvolupar 
mecanismes 

més àgils 

Millora del procés d’ 
admissió i matriculació 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 
Procés de 
matrícula 

100% MDE 
AI 

2016 

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 

Número de 
places 

relativament 
reduït 

Nombre 
d’alumnes que 

es pre-
inscriuen 

relativament 
elevat 

Ajustar el numero 
d’acceptats 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 Substancial 
Modificació 

en la 
memòria 

Desestimada MGC 
IAE 

2016 

Reflexionar 
estratègicament 

sobre la 
diferència entre 

el grau d'ADE i els 
equivalents en 

altres 
universitats 

catalanes 

060-
E11-

01-15 

Desconeixement 
de la situació 
referent a les 

titulacions 
d’ADE 

Falta de 
benchmark de 

la situació 

Conèixer les diferència 
entre el grau d'ADE i 

els equivalents en 
altres universitats 

catalanes 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2015-2016 No 
Informe de 
Benchmark 

100% ADE 
IAE 

2016 

Augmentar els 
complements de 

formació pels 
estudiants amb 

carències en 
l'àmbit de 
sociologia 

060-
E12-

03-16 

Necessitat de 
formació dels 

estudiants que 
procedeixin 

d'àmbits 
disciplinaris 

diferents 

Falta de 
complements 
de formació 

Adequar del perfil 
d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació 

de la 
memòria 

Desestimada MSO 
IAE 

2016 

Desenvolupar 
competències 

relacionades amb 

060-
E12-

04-16 

Les activitats no 
desenvolupen al 

Les activitats 
Desenvolupar les 

competències 
relacionades amb la 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No 
Activitats 

planificades 
100% MCE 

IAE 
2016 
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la creació 
d'empreses, 

l'emprenedoria, 
la comunicació i 

el lideratge 

màxim aquestes 
competències 

creació d'empreses, 
l'emprenedoria, la 

comunicació i el 
lideratge 

Incloure 
coneixements 

sobre gestió del 
patrimoni 

literari, en alguna 
assignatura 

optativa 

060-
E12-

06-16 

Falta d’inclusió 
de coneixements 

sobre el 
patrimoni 

literari 

Falta d'inclusió 
dels 

coneixements 
en les 

assignatures 
optatives 

Incloure coneixements 
sobre gestió del 

patrimoni literari 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 
No 

substancial 

Coneixements 
de gestió del 
patrimoni en 

les 
assignatures 

optatives 

100% MGC 
IAE 

2016 

Fer una previsió 
més acurada de la 
matrícula en cada 

una de les 
assignatures del 

grau 

060-
E13-

03-15 

Incertesa de 
matrícula en les 

assignatures 

Previsió no 
òptima de la  

matrícula 

Preveure de manera 
òptima la matrícula en 

les assignatures de 
grau 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Previsió 100% SOC 
IAE 

2016 

Mantenir la 
coordinació 

transversal de les 
assignatures de la 
mateixa matèria 

060-
E14-

01-15 

Canviar la forma 
de coordinació 

transversal 

Possible canvi 
en la forma de 

coordinació 
transversal de 

les 
assignatures 
de la mateixa 

matèria 

Potenciar Coordinació 
transversal intra-

matèria 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Reunions 100% SOC 
IAE 

2016 

Mantenir la 
coordinació 

transversal de les 
assignatures de 

matèries 
diferents 

060-
E14-

02-15 

Canviar la forma 
de coordinació 

transversal 

Possible canvi 
en la forma de 

coordinació 
transversal de 

les 
assignatures 

de les diferents 
matèria 

Potenciar Coordinació 
transversal inter-

matèria 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Reunions 100% SOC 
IAE 

2016 

Incorporació de 
l'assignatura 

optativa Finances 
‘Tendències de 

061-
E12-

01-16 

Necessitat 
d’incloure una 
nova optativa 

Millora de 
l’optativitat 

Millorar l'oferta 
d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No 
substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 

100% MRE AI 
2016 
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Recerca en 
Finances’ (572147) 

Establir una 
reunió grupal 

amb els 
professors del 

màster al 
començament del 

curs 

061-
E14-

01-15 

Coordinació 
millorable 

Falta de 
reunions 
grupals al 

començament 
del curs 

Millorar la coordinació 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Reunió grupal 100% MRE 
IAE 

2016 

Potenciar la 
coordinació entre 
el professorat del 

màster 

061-
E14-

03-16 

Coordinació  

millorable 

Falta de 
reunions 
grupals 

Millorar la coordinació 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Reunions 100% MDE 
AI 

2016 

Agilitzar el procés 
de matrícula dels 

estudiants 

TC-
030-
E13-

01-15 

Procés de 
matricula  

millorable 

Procés de 
matricula 

Agilitzar el procés de 
matrícula dels 

estudiants de Grau 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No 
Millora del 

procés 
100% TC 

AI 
2016 

 

 

Millores de l’Informe Definitiu d’Acreditació de l’Estàndard 1 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnostic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Analitzar el 
nombre de 
places en el 

màster, perfil 
d’ingrés i 

possible disseny 
de complements 

formatius 

040-
E13-

06-15 

Possibilitat e 
certa 

inadequació dels 
perfils d’accés al 

màster 

L’oferta de 
places i els 

complements 
formatius 

Adequació del 
perfil d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Anàlisi 100% MRE 
IDA 

2016 

Millorar la 
coordinació 

061-
E62-

01-15 

Falta de 
coordinació 

Necessitat de 
potenciar les 

Millorar la 
coordinació 

Delegat/da 
del Rector/a 

2016-2017 No Mails enviats 
i/o Actes de 

reunió 

100% MRE IDA 
2016 
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entre 
assignatures 

entre 
assignatures 

reunions i 
mailing 

entre 
assignatures 

per a Màsters 
i Postgraus 

Oferir 
complements de 

formació que 
recullin els 

continguts de 
grau que 

s'inclouen 
actualment en 

algunes 
assignatures. 

060-
E12-

05-16 

Necessitat de 
formació dels 
estudiants i 

adequació dels 
continguts del 

màster 

Insuficiència 
de 

complements 
de formació i 
continguts de 
grau al màster 

Adequació del 
perfil d’ingrés i 
dels continguts 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació 

de la 
memòria 

51%-75% 
MDE+MGC+ 

MERC+MOI 

IDA 
2016 

Demanar 
complements 
formatius als 
alumnes que 
provinguin 
d’àrees de 

coneixement 
distintes a la 
d’empresa i 

economia 

130-
E12-

01-16 

Necessitat de 
formació dels 

estudiants que 
procedeixin 

d'àmbits 
disciplinaris 

diferents 

Tenir present 
els 

complements 
de formació  en 
alguns àmbits 

Adequar el perfil 
d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació 

de la 
memòria 

10%-25% MCE 
IDA 

2016 
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1.18 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, a més, en aquesta direcció. 

 
 



   
 

   
 

Estàndard 2.Pertinència de la informació pública 
 

Actualment, 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. A més, i com s’indicava en 

l’Informe de Seguiment de Centre del 2017, cal assenyalar com a aspecte més destacable que la web del 

centre ha finalitzat, i en poques setmanes ja es farà pública la nova pàgina, el procés de transició cap a el 

nou model de web institucional homogeni de les facultats de la Universitat de Barcelona. Aquest model 

permet publicar la informació rellevant per a tots els stakeholders o grups d’interès i permet superar les 

mancances del anterior model, satisfent 3 necessitats: 

 Necessitats tècniques i d'obsolescència: El web anterior va ser concebut en un context on els 

dispositius mòbils ni tant sols s'havien imaginat, i per tant, no és un model "Responsive". La 

tecnologia ha evolucionat i l'ús d'aquests dispositius és intensiu, especialment per part dels 

estudiants, probablement el principal col·lectiu usuari del web. Portar a terme aquest canvi doncs, 

era un imperatiu i per això, el nou web és "Responsive" i s'adapta a la grandària de qualsevol 

dispositiu. 

 Necessitats institucionals i de marca: Les pàgines web són una de les principals targetes de 

presentació de qualsevol institució, i la UB no n’és cap excepció.  Pel que fa a la gestió del web, 

la UB és una institució amb un model descentralitzat on l'edició dels continguts recau sobre cada 

facultat. Aquest model permet que les facultats siguin autònomes i tinguin un grau molt elevat de 

llibertat, tanmateix, sovint provoca que es dilueixi la imatge corporativa i per tant la marca UB. El 

que permet el nou web és mantenir el nivell de llibertat en la creació de continguts, però els acota 

a un format, estructura i disseny preestablerts. El fet de mantenir una coherència en aquests 

factors amb la resta de facultats ajuda a reforçar la imatge de marca.  

 Necessitats funcionals i d'eficiència: El nou web permet la reutilització de recursos institucionals 

provinents de les base de dades. Un exemple és la informació bàsica dels ensenyaments 

(presentació, sortides professionals, etc). Aquest fet fa que la informació que apareix a la web 

principal de la UB i la de les facultats sigui la mateixa, assegurant la coherència dels continguts i 

estalviant feina per no haver de duplicar continguts. Un altra virtut és que el web nou és un CMS 

(“Content Management System”) o gestor de continguts i això vol dir que una persona sense 

coneixements tècnics pot crear o editar continguts. Aquest fet permet compartimentar la gestió 

dels continguts del web entre diferents unitats orgàniques i elimina la dependència d'un tècnic 

especialitzat. 

 

En aquest projecte, el coordinador de l’acció ha estat el webmaster de la FEE, en coordinació amb l’Equip 

Deganal del Centre per a la presa de decisions estratègiques  i redacció d'alguns dels continguts. La 

mateixa UB també ha tingut un paper central en el disseny de la nova pàgina web, a través del responsable 

i personal tècnic d’Entorns Web, la unitat d'àmbit transversal  d’aquesta àrea per a tota la UB. Finalment, 

s’ha creat un equip de col·laboradors i editors de continguts, vinculats a la Secretaria d’Estudiants i 

Docència, els Serveis Lingüístics així com altres unitats FEE i diferents agents acadèmics. Aquest equip ha 

treballat en el disseny de la pàgina i posteriorment haurà de vetllar-ne el manteniment. 

La taula E2.1 recull una relació dels continguts del Grau i del Màster i la seva disponibilitat a la pàgina web 

de la Facultat. 

Taula E2.1 
Continguts que consten a la pàgina web del Graus i Màsters de la Facultat d’Economia i Empresa 

 
DIMENSIÓ 

 
CONTINGUTS 

Facultat d’Economia i Empresa 

Titulacions de Grau  Titulacions de Màster 

 Objectius de la titulació   

http://www.ub.edu/economiaempresa/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/inici
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/inici
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ACCÉS ALS ESTUDIS  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) 

  

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   
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Informació de contacte   

 

PRÀCTIQUES EXTERNES/ 
PROFESSIONALS  

Objectius  
 

 

Normativa general 
 

 

Definició sobre si són 
obligatòries o optatives 

 

 

 

Assignatures a les quals 
van lligades les pràctiques 

  

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 https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/inici  

La publicació total de tots els perfils acadèmics del professorat 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). En el cas de la millora TC-140-E21-03-15, el percentatge d’assoliment 
és del 100%. Les accions que s’han desenvolupat han estat de tipus transversals, amb implicació de 
diversos àmbits de la Facultat. Per exemple, des del vicedeganat de Recera i Doctorat es va impulsar la 
creació d’un tutorial (http://www.ub.edu/orececoempresa/wp-
content/uploads/2018/05/fitxes_CVWEB_Economia_empresa.pdf) per a la creació de fitxers de CVweb 
(curriculum vitae a la web), que es generen a partir dels continguts prèviament incorporats al Curricul@ 
GREC. En la mateix línia, es van aprovar per la Comissió de Recerca del Centre unes normes de 
Reconeixements d’Outputs 2017 que indicaven que en aquest reconeixement “Només es tenen en 
consideració les sol·licituds en què a l’article consti que almenys un dels autors pertany a la Universitat de 
Barcelona, estigui adscrit a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i hagi activat la seva fitxa CV Web 
institucional” (http://www.ub.edu/orececoempresa/reconeixement-doutputs/). 
 
Pel que als webs personals, i en aquest sentit, és necessari afegir que la millora 140-E21-05-15 del MRE, 
consistent en “Millorar la informació pública relativa al professorat del màster”, s’han actualitzat les fitxes 
del professorats del màster a la web de la Bussines School (http://www.ub.edu/business-school/es/msc-in-
business-research/#phdb-lecturers053b-d05d), amb un percentatge d’assoliment de la millora del 100%. 
 
A la nova web del Centre, i seguint el PEQ140, es publiquen els resultats de satisfacció i resultats acadèmics 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/titulacions.php?centre=0240300), així com el sistema de qualitat del 
centre (http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/politica_qualitat.html). 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. 
 
 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/inici
http://www.ub.edu/orececoempresa/wp-content/uploads/2018/05/fitxes_CVWEB_Economia_empresa.pdf
http://www.ub.edu/orececoempresa/wp-content/uploads/2018/05/fitxes_CVWEB_Economia_empresa.pdf
http://www.ub.edu/orececoempresa/reconeixement-doutputs/
http://www.ub.edu/business-school/es/msc-in-business-research/#phdb-lecturers053b-d05d
http://www.ub.edu/business-school/es/msc-in-business-research/#phdb-lecturers053b-d05d
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_140.pdf
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/titulacions.php?centre=0240300
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/sgq/politica_qualitat.html


   
 

   
 

2.1 Processos de Qualitat i Millores 

 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents a l’Estàndard 2: 

Millores a completar de l’Estàndard 2 
Accions de 

millora 
proposades - 

Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el 
punt feble 

diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Ampliar la 
informació 

sobre el 
professorat en 
la pàgina web 

del màster 

TM-
140-
E21-

01-16 

Informació  
sobre el 

professorat de 
màster 

incomplerta 

Necessitat 
d’ampliar la 
informació 

Millorar el 
contingut web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

 

2017-2018 No 

Pàgina web 
on apareix la 
informació 

sobre el 
professorat 

51-75% 
MHE+MSO+MOI+ 

MCE+MERC+MGC 

IAE 
2016 

Millorar l’accés 
a les versions 

en llengua 
anglesa del 

web 

140-
E21-

03-16 

Poca 
accessibilitat 

Necessitat de 
millorar la 
pàgina web  

Millorar el 
contingut web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Pàgina web 10%-25% MSO 
AI 

2016 

 

Millores Completades de l’Estàndard 2 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el 
punt feble 

diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Actualitzar el 
web públic del 

Servei de 
Mobilitat 

Internacional 

080-
E21-

01-15 

Informació 
susceptible 

d’actualització 

Necessitat 
d’una 

actualització 

Tenir la 
informació 

publica 
actualitzada 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2016-2017 No 

Pàgina web 
del Servei de 

Mobilitat 
Internacional 

100% ADE+ECO 
AI 

2016 
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Millorar el web 
amb la 

informació del 
TFG 

130-
E21-

01-15 

Informació 
sobre el TFG 

Informació 
publicada 

susceptible 
d’ésser 

ampliada 

Optimitzar la 
informació 

publica 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No 
Informació a 

la pàgina web 
sobre TFG 

100% SOC 
AI 

2016 

Actualitzar el 
web públic del 

Servei de 
Pràctiques 
Externes 

140-
E21-

01-15 

Informació no 
actualitzada 

Necessitat 
d’una 

actualització 

Tenir la 
informació 

publica 
actualitzada 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 

Pàgina web 
del Servei de 

Pràctiques 
Externes 

100% ADE+ECO 
AI 

2016 

Afegir al web de 
l’ensenyament 

informació 
sobre les 

competències 
associades al 

Grau 

140-
E21-

02-15 

Manca 
d’informació 

sobre les 
competències 

Necessitat 
d’ampliar la 
informació 

Millorar el 
contingut web 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2016-2017 No 

Pàgina web 
on apareixen 

les 
competències 

100% EST 
AI 

2016 

Millorar la 
vinculació entre 

la pàgina web 
del màster i els 
diferents llocs 
del web UB on 
se n’informa 

140-
E21-

02-16 

 
Accessibilitat a 
la informació 

subjecta a 
millora 

Insuficient 
vinculació de 

les pàgines 

Millorar la 
eficàcia de la 

web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Pàgina web 100% MSO 
AI 

2016 

Actualitzar de 
manera ràpida i 
dinàmica el web 

de 
l’ensenyament 
per a possibles 

futurs 
estudiants i 

altres agents 

140-
E21-

03-15 

Actualització de 
la web 

Necessitat 
d’una 

actualització 

Millorar el 
contingut web 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No Pàgina web 100% SOC 
AI 

2016 

Comunicar a 
través de les 

Xarxes Socials 
(Twitter) sota la 

140-
E21-

04-15 

Manca de 
comunicació a 
través de les  

Xarxes Socials  

Manca de 
comunicació a 

través de la  
Xarxes Socials  

Millora de la 
promoció i 
informació 

Degà/na 2016-2017 No Twitter 100% MRE 
AI 

2016 
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Plataforma UB 
Business 

Comunicar 
esdeveniments 
a través de les 
xarxes socials 

(Twitter) 

140-
E21-

04-16 

Falta de 
promoció i 

informació per 
xarxes socials 

Manca de 
comunicació a 
través de les  

Xarxes socials 

Millora de la 
promoció i 
informació 

Degà/na 2016-2017 No Twitter 100% MCE 
AI 

2016 

Actualitzar de 
forma millorada 

la pàgina web 
oficial del MEC i 
la relació amb la 

pàgina del 
màster en el 

web d’UB 
Economics. 

140-
E21-

05-16 

Manca 
d’actualització 

Necessitat 
d’actualitzar el 

web 

Millorar el 
contingut web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2015-2016 No 
Pàgina web 
del Màster 

100% MEC 
AI 

2016 

Implementar 
eines virtuals 
per a la gestió 
del calendari 

acadèmic 
(Google 

calendar) 

140-
E21-

06-16 

Manca de 
calendari 

acadèmic virtual 

 Manca d’eines 
virtuals per a 
la gestió del 

calendari 
acadèmic 

Millora del 
calendari 
acadèmic 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2016-2017 No Calendari 100% MCE 
AI 

2016 

Publicar en el 
web els plans 
docents de les 
assignatures 

optatives que no 
s'ofereixen a la 

FEE 

140-
E21-

07-16 

Dificultat 
d’accés als plans 

docents 
d’assignatures 

optatives 

Manca de 
publicació 

Completar  la 
informació del 

web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Plans docents 100% MGC 
IAE 

2016 

Actualitzar de 
manera ràpida i 

millorada la 
pàgina web del 

màster i els 
enllaços a 

continguts de 
pràctiques i 

140-
E21-

08-16 

Manca 
d’actualització 

Necessitat 
d’actualitzar el 

web 

Millorar el 
contingut web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Pàgina web 100% MOI 
AI 

2016 
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inserció 
sociolaboral 

Crear unes FAQ 
sobre aspectes 
acadèmics de 
les diferents 

titulacions de la 
Facultat. 

TC-
140-
E21-

01-15 

Gestió dels 
dubtes 

freqüents 
Falta de FAQ 

Crear un 
mecanisme àgil, 

digital i 
actualitzat per 
donar resposta 
als dubtes més 

habituals i evitar 
desinformacions. 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No FAQ 100% TC 
AI 

2016 

Aprofundir en 
les accions de 

captació 
d'estudiants per 

a totes les 
titulacions del 

centre. 

TC-
140-
E21-

02-15 

Insuficient 
captació 

d'estudiants en 
els estudis de 
grau i màster. 

Accions de 
captació 

insuficients 

Millorar la 
captació 

d'estudiants en 
els estudis de 
grau i màster. 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No 
Accions de 

captació 
100% TC 

AI 
2016 

Potenciar la 
publicació de 

webs personals 
del personal 
acadèmic i 

professional del 
PDI 

TC-
140-
E21-

03-15 

Insuficient 
informació 
pública del 
professorat 

Falta de 
publicació de 

webs 
personals 

Ampliar i 
millorar la 
informació 

pública en obert 
adreçada als 
estudiants i a 

altres agents de 
la societat 

interessats. 

Degà/na 2018-2019 No Webs 
personals 

100% TC AI 
2016 

Renovar tots els 
canals 

d'informació 
pública dels 

graus i màsters, 
especialment 

els digitals. 

TC-
140-
E21-

04-15 

Canals 
d’informació  

inadequats 

Necessitat de 
renovació de la 

pàgina web 

Ampliar i 
millorar la 
informació 

pública en obert 
adreçada als 
estudiants i a 

altres agents de 
la societat 

interessats, així 
com les 

traduccions al 
castellà de la 
informació 

Degà/na 2018-2019 No 
Canals 

d’informació 
100% TG 

AI 
2016 i 

IAE 
2016 
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oferta pels 
màsters. 

Avaluar 
l'impacte dels 

canals de 
comunicació i 

difusió. 

TC-
140-
E21-

05-15 

Coneixement 
insuficient de 
l’impacte als 

canals de 
comunicació i 

difusió 

Insuficient  
mesura de 
l’impacte 

comunicatiu 

Ampliar i 
millorar la 
informació 

pública 
mitjançant 

xarxes socials i 
conèixer-ne 

l'impacte. 

Degà/na 2018-2019 No 

Contes als 
canals i 

avaluacions 
de l’impacte 

100% TC 
AI 

2016 

Millorar la web 
del centre 

TC-
140-
E21-

06-15 

Pàgina web 
susceptible de 

millorar 

Necessitat de 
millora de la 
pàgina web 

Tenir una millor 
pàgina web  

Degà/na 2017-2018 No web 100% TC 
IAE 

2016 

Reflexionar 
sobre la 

coordinació dels 
webs de les 

diferents 
titulacions 

TC-
140-
E21-

07-15 

Possible millora 
de la 

coordinació web 

Mecanismes de 
coordinació 

potencialment 
insuficients 

Millorar la 
coordinació 

Degà/na 2018-2019 No 

Reunions i 
mecanisme 

de 
coordinació 

web 

100% TC 
IAE 

2016 

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 

Manca d’accés 
als indicadors 

de cada titulació 

Enllaços 
insuficients en 

les pàgines 
web de cada 

màster 

Millora de 
l’accessibilitat de 

la pàgina web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Portada web 100% TM 
IAE 

2016 

 

Millores del Informe Definitiu d’Acreditació (IDA) de Estàndard 2 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 
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de 
millora 

Millorar la 
informació 

pública relativa 
al professorat 

del màster 

140-
E21-

05-15 

Promoció de 
l’activitat del 
professorat 
insuficient 

Necessitat 
d’ampliar la 

informació del 
professorat 

Millorar el 
contingut de la 

pàgina web 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No 

Pàgina web 
on apareix la 
informació 

sobre el 
professorat 

100% MRE 
IDA 

2016 



   
 

   
 

2.2 Valoració final 

 
En definitiva, segons la informació aportada i d’acord amb el que s’ha argumentat, l’estàndard 2 s’assoleix, 
segons els nostre criteri, cap a l'excel·lència. Un element central en aquesta valoració és la possibilitat de 
comptar amb una nova pàgina web, que permet presentar la informació pública d’una manera més clara, 
intuïtiva i adequada a les necessitats als grups d’interès i també al que marquen els diversos aspectes 
considerats en els subestàndards de l’estàndard 2. 



   
 

   
 

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).   
 
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, el 
Consell de Govern de la UB de 12 de juliol de 2018 va aprovar la verificació del Màster Erasmus Mundus 
Global Markets, Local Creativities (https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/publicitat-
activa/informacio-institucional/consell_govern/acords/detall/consell_180712.html), i actualment s’està en 
procés d’acreditació de 2 titulacions 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/). 
 
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. El grau de participació de l’enquesta s’analitzará als estàndards 5 i 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/index.html
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/publicitat-activa/informacio-institucional/consell_govern/acords/detall/consell_180712.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/publicitat-activa/informacio-institucional/consell_govern/acords/detall/consell_180712.html
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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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 Titulats del 
MEC 

Al cap d’un 
any 

Per e-mail Cada any 2016 

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.  

 
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: Informes elaborats per la Facultat 
(https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis-i-analisis) i Relacions Internacionals 
(http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/). 
 
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).  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 9 queixes/suggeriments. Aquestes queixes es referien al procés de matrícula i 
gestió de qualificacions a l’expedient de l’estudiant. Totes elles van ser respostes amb escreix en els 
terminis legals establerts i resoltes o informades convenientment (en base a normatives). A l’enquesta de 
titulats de grau, l’item I15 “He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments” valora aquest 
servei, tenint una puntuació de 3 (Taula E64 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment) en una escala d’1-5.  
 
El SGIQ del Centre tendeix a revisar-se periòdicament a través del que estableix el PEQ011. Actualment el 
SGIQ esta sota revisió, d’acord amb la millora  TC-011-E33-01-17 i es preveu una modificació de la totalitat 
dels PEQs per al curs 2020-2021.  
 
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. 
 
Per a gestionar les millores, des de la Facultat d'Economia i Empresa s'ha posat en marxa el Pla de Millores 
Operatiu (PMO), una eina que té com a objectiu fer més fàcil i operativa la implementació de les millores i 
afavorir l'existència d'una base documentada de les millores aplicades. Aquesta eina es configura en un 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis-i-analisis
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/informes-ori/
https://www.ub.edu/eadministracio/QS.html
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_011.pdf/2a80130d-fa32-3ee8-9f22-f980b1b28d76
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recull de fitxes de cadascuna de les millores desplegades a partir dels diversos informes i processo de la 
facultat a través de la plataforma de OneDrive UB, a les quals tenen accés els implicats a la millora. 
 
Aquesta eina ha permès una major implicació per part dels agents i un accés en temps real a informació 
actualitzada sobre el pla de millores. Va ésser presentada en la sessió de la Comissió de Qualitat de la UB 
del divendres 27 d’abril de 2018, durant un monogràfic sobre  bones pràctiques a diverses facultats de la 
UB.  



   
 

   
 

3.1 Processos de Qualitat i Millores 

 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents a l’Estàndard 3: 

Millores a completar de Estàndard 3 
Accions de millora 

proposades - Tasques 
Codi de 
l’acció 

de 
millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Realitzar accions 
per recollir 

informació de 
satisfacció dels 

egressats d'alguns 
màsters. 

130-
E32-01-

16 

Desconeixement 
de l’opinió dels 

egressats 

Accions 
insuficients per 
recollir l’opinió 
dels egressats 

Conèixer la 
informació 
relativa a la 

satisfacció dels 
titulats 

d'alguns 
màsters de 

manera 
acurada i 

estructurada 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Enquestes 26-50% MIM+MRE 
AI 

2016 

Actualitzar els PEQs 
del centre. 

TC-011-
E33-01-

17 

Actualització del 
la informació 

dels PEQs 
susceptible de 

millorar  

Necessitat d’una 
revisió dels 

PEQs 

Disposar de 
PEQs 

actualitzats 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2018-2019 No PEQs 26%-50% TC 
ISC 

2017 

Conèixer la 
valoració de 

l'opinió per part 
dels estudiants, 

tutors i membres 
dels tribunals 
respecte dels 

TFG/TFM 

TC-130-
E32-04-

15 

Insuficient 
coneixement de 

l’opinió dels 
estudiants, 

tutors i 
membres dels 

tribunals 
respecte als 
TFM/TFG 

Manca d’una 
enquesta 
adequada 

Millorar la 
qualitat del 
procés de 

TFG/TFM  a 
través de la 

recollida de les 
aportacions de 

les persones 
que hi 

intervenen 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus i 
Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No Enquestes 26-50% TC 
AI 

2016 
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Disposar d'un 
sistema per a la 

recollida de l'opinió 
dels titulats de 

màster 

TM-130-
E32-01-

15 

Coneixement 
insuficient de 
l’opinió dels 

egressats 

Manca d’un 
sistema adequat 

per recollir 
l’opinió dels 

egressats 

Obtenir dades 
sobre els 

egressats de la 
titulació de 

màster 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Enquestes 80% TM 
IAE 

2016 

 

Millores Completades de Estàndard 3 
Accions de 

millora 
proposades - 

Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Informatitzar el 
procediment de 

petició i 
autorització de 
canvis oficials 
de grup en els 

graus 

061-
E32-

01-15 

Gestió 
acadèmica 

susceptible de 
millora 

Manca d’un 
procés 

d’informatització  

Augmentar 
l’eficiència de la 

gestió 
acadèmica del 
centre a partir 

de l’ús de noves 
tecnologies 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No Aplicatiu 100% ADE+ECO 
AI 

2016 

Fer dues 
reunions anuals 

amb els 
estudiants per 

conèixer les 
seves 

inquietuds 
respecte del 

màster 

100-
E32-

01-16 

Coneixement 
insuficient de 
les inquietuds 
dels estudiants 

Manca de 
reunions amb els 

estudiants 

Conèixer 
l’opinió dels 
estudiants 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2015-2016 No Reunions 100% MCE 
AI 

2016 

Preveure i 
planificar una 

actuació de 
recollida de 

dades sobre els 
estudiants que 

accedeixen a 
programes de 

doctorat 

130-
E32-

02-15 

Informació 
insuficient dels 
estudiants que 
accedeixen a 

programes de 
doctorat 

Absència 
d’enquestes 
adequades 

Disposar 
d’informació 

dels estudiants 
que accedeixen 

a doctorat 

Vicedegà/na 
de Recerca i 

Doctorat 
2017-2018 No Enquestes 100% MRE+MEC 

AI 
2016 
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Preveure i 
planificar una 

actuació de 
recollida de 

dades sobre la 
inserció laboral 

dels graduats 
del màster 

130-
E32-

03-16 

Coneixement 
insuficient de la 
inserció laboral 

dels graduats 

Manca 
d’enquestes 

adequades sobre 
inserció laboral 

dels graduats 

Disposar 
d’informació 

sobre la inserció 
laboral dels 

graduats 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Enquestes 100% MEC 
AI 

2016 

Preveure i 
planificar una 

actuació de 
recollida de 
dades sobre 

titulats 

130-
E32-

04-16 

Informació  
insuficient dels 

titulats 

Manca 
d’enquestes 

adequades sobre 
dels titulats 

Disposar 
d’informació 

sobre els 
graduats de la 

titulació de 
màster 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No Enquesta 100% MSO 
AI 

2016 

Optimitzar el 
procés de 

seguiment i 
implementació 

de les propostes 
del pla de 
millores 

TC-
011-
E33-

02-17 

Gestió costosa i 
poc eficient de 
l’actualització 

del pla de 
millores 

Procés de 
seguiment de les 

millores 
susceptible de 

millora 

Seguiment en 
temps real de la 
implementació i 

assoliment de 
les millores i les 

accions de 
millora 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No 

Aplicatiu de 
seguiment de 
les millores 

(PMO) 

100% TC 
ISC 

2017 

Conèixer la 
valoració de 
l'opinió dels 
estudiants 

respecte dels 
tutors 

d'empresa, 
tutors 

acadèmics i el 
servei de 

pràctiques. 

TC-
070-
E32-

01-15 

Coneixement 
insuficient de 
l’opinió dels 

tutors 
d’empresa, 

tutors 
acadèmics i el 

serveis de 
pràctiques 

Manca 
d’enquestes 
adequades 
referides a 

l’opinió dels 
estudiants sobre 

els tutors  

d’empresa, els  
tutors acadèmics 

i el serveis de 
pràctiques 

Millorar la 
qualitat de les 

pràctiques 
externes, a 

través de les 
opinions dels 

estudiants. 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No Enquestes 100% TC 
AI 

2016 

Crear i ajustar a 
les necessitats 
del centre un 

sistema 
informàtic de 

recepció i 

TC-
100-
E32-

01-15 

Procés de 
queixes i 

suggeriments 
susceptible de 

millora 

Absència d’un 
sistema 

informàtic per a 
queixes i 

suggeriments 

Millorar la 
qualitat de 
l'atenció a 
l'estudiant, 

centralitzar les 
queixes i els 

Degà/na 2017-2018 No 
Sistema de 
queixes i 

suggeriments 
100% TC 

AI 
2016 
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resolució de 
queixes i 

suggeriments. 

suggeriments i 
fer més eficient 

la gestió 
acadèmica del 

Centre amb 
aplicacions 

informàtiques 
noves. 

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 

Processament 
de les dades 

susceptible de 
millora 

Processament de 
les dades 

relativament 
lent 

Optimitzar 
l'anàlisi i la 

valoració de les 
dades per 

prendre les 
decisions d'una 

manera més 
eficient. 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No Procés 100% TC 
AI 

2016 

Potenciar la 
participació 

dels estudiants 
a les enquestes 
de satisfacció, 

en especial en el 
grau de 

sociologia 

TC-
130-
E32-

02-15 

Percentatge de 
resposta en les 

enquestes 
relativament 

baix 

Accions 
insuficients per 

augmentar el 
percentatge de 

participació 

Augmentar el 
percentatge de 
respostes dels 

estudiants en les 
enquestes de 

satisfacció 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No 

Disposar de 
temps a les 
aules per  
emplenar 

l’enquesta i 
mailing 

recordatori 

100% TC 
AI i 
IAE 

2016 

Estudiar la 
conveniència de 
recollir l'opinió 

del PAS 

TC-
130-
E32-

03-15 

Coneixement 
insuficient de 

l’opinió del PAS 

Anàlisi 
insuficient d’un 
grup d’interès 

Recollir dades 
significatives 
sobre l’opinió 

del PAS 

Degà/na 2018-2019 No 
Anàlisi de 

possibilitats 
100% TC 

IAE 
2016 



   
 

   
 

3.2 Valoració final 

 
L’evidència aportada permet concloure que l’estàndard 3 s’assoleix. Tot i que s’ha realitzat progressos en 
la gestió de les millores (PMO) i que la gestió del marc VSMA es considera adequada, ens sembla necessari 
afrontar, de manera més intensa encara, la millora referida a l’actualització dels PEQs (TC-011-E33-01-17). 
També ens sembla necessari implementar una enquesta d’egressats per a tots els màsters (TM-130-E32-
01-15), tot i que ja s’ha completat el seu disseny i s’ha implementat al màster d’Economia. 
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Estàndard 4. Adequació del Professorat al programa formatiu 
 
4.1. Introducció general3 
 
Com es pot observar en la distribució de la taula E4.0, el nombre d’efectius ha experimentat un creixement. 
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 E4.0 
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 585 580 600 617 

Efectius Equivalents a temps complert (EETC) 442 433 438 446 

Total d’Alumnes a Grau 7.085 7.286 7.194 7.052 

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

Universitat de Barcelona 

Efectius totals 5.190 5.311 5.532 5.715 

Efectius Equivalents a temps complert (EETC) 3.796 3.829 3.864 3.923 

Total d’Alumnes a Grau 42.131 43.298 38.920 42.746 

EETC per cada 100 estudiants* 8,9 9,0 9,0 9,2 

Notes i Fonts: Elaboració pròpia a partir de http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html, 
http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDI.html i http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/grau_totals.html. 
*Només s’inclouen estudiants de grau.   

 
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. 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. 
 
Els següents apartats analitzen les 15 titulacions que presenten l’informe de seguiment en relació amb 
l’adequació del professorat al programa formatiu durant els curs 2015-16 i 2016-17. 
 
 
4.2. Grau d’Administració i Direcció d'Empreses  

A la titulació del grau d’ADE cal assenyalar que el percentatge de professorat associat, amb una activitat 
professional fora de la UB, és major que en la resta de titulacions de la Facultat. Això aporta una valuosa 

                                                           
3 Els trams de docència corresponents als curs 2015-16, que figuren en les taules 4.3 d’aquest estàndard,   

cal considerar-los amb molta precaució. Segons informació addicional contrastada, aquestes dades no són 

correctes, malgrat que actualment (11-01-2019) i en el moment de tancar aquest informe, figuren a espai 

VSMA de la UB. Per això mateix, en aquest informe no es fa referència explicita al curs 2015-16 en l’anàlisi 

dels trams docents. Es preveu una correcció d’aquestes dades, les quals podran consultar-se a l’esmentat 

espai VSMA de la UB.  

http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html
http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDI.html
http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/grau_totals.html
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/
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experiència docent i professional en certs camps de l’empresa (l’àrea de fiscalitat, de màrqueting, finances, 
comptabilitat, etc.) i apropa la realitat empresarial a les aules universitàries. 
 
El professorat que va realitzar docència a ADE el curs 2016-17 (Taula E4.1) va ser adequat. Hi van haver 
404 professors i d’aquests el 56,68% eren doctors, el 54,70% treballava a temps complert i el 12,87% estava 
acreditat. Cal tenir en compte que l’actual grau d’ADE va extingir l’antiga diplomatura de Ciències 
Empresarials, en la què la presència de professorat associat o de professorat titular d’escola universitària 
no doctor, era significativa. En aquest sentit, la Facultat i la UB han establert estratègies per tal que aquest 
tipus de professorat tingui oportunitats de millora en les seves carreres acadèmiques i professionals (TC-
130-E43-01-15). 

 
Taula E4.1 - ADE 

Professorat per categoria per al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa 
curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 23 5,69% 23 100% 23 100% 4 17,39% 

Catedràtic d'escola universitària 8 1,98% 8 100% 8 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 91 22,55% 91 100% 91 100% 10 10,99% 

Professor agregat 27 6,68% 27 100% 27 100% 27 100% 

Professor titular d'escola universitària 46 11,39% 27 58,70% 46 100% 1 2,17% 

Professor Col·laborador 3 0,74% 3 100% 3 100% 3 100% 

Professor Lector 10 2,48% 10 100% 10 100% 6 60% 

Professor associat o associat mèdic 175 43,32% 35 20% 0 0% 1 0,57% 

Investigador 13 3,22% 2 15,38% 13 100% 0 0% 

Altres 6 1,49% 3 50% 0 0% 0 0% 

No disponible 2 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 404 100% 229 56,68% 221 54,70% 52 12,87% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41  
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 

 
 

Taula E4.2 – ADE 
Hores de docència impartides per al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 1671 4,47% 1671 100% 1671 100% 134 8,02% 

Catedràtic d'escola universitària 859 2,30% 859 100% 859 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 9528 25,49% 9528 100% 9528 100% 798 8,38% 

Professor agregat 2128 5,69% 2128 100% 2128 100% 2128 100% 

Professor titular d'escola universitària 6665 17,83% 3117 46,77% 6665 100% 30 0,45% 

Professor Col·laborador 324 0,87% 324 100% 324 100% 324 100% 

Professor Lector 652 1,74% 652 100% 652 100% 295 45,25% 

Professor associat o associat mèdic 14924 39,92% 3373 22,60% 0 0% 60 0,40% 

Investigador 468 1,25% 158 33,76% 468 100% 0 0% 

Altres 143 0,38% 94 65,73% 0 0% 0 0% 

No disponible 23 0,06% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 37385 100% 21904 58,59% 22295 59,64% 3769 10,08% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42  
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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Aquests percentatges varien pel que fa a les hores de docència impartides per cada col·lectiu al grau (Taula 
E4.2). La impartida pel professorat associat representa el 39,92% i la resta correspon a les altres categories 
de professorat a temps complert. Considerem que els percentatges són adequats ja que el 60% de la 
docència recau sobre professorat a temps complet. 
 
En quant al reconeixement de la recerca (Taula E4.3) d’aquest professorat, el curs 2016-17 el 11,20% 
tenien un tram de recerca viu i el 8,02% en tenien, tot i que ja no era viu. Mentre que pel que fa als trams 
de docència, el 44,25% tenien un tram de docència viu i un 8,13% tenien tram, però no viu. en el 
reconeixement de trams d’investigació si es compara amb les dades dels cursos anterior. Pel que fa al 
reconeixement de trams d’investigació, és necessari destacar la tendència a l’alça del curs 2016-17 si es 
compara amb les dades dels cursos anteriors. 
 

Taula E4.3 - ADE 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Grau d’Administració i Direcció 

d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 82,39% 7,40% 10,22% 45,52% 7,59% 46,89% 

2015-16 81,51% 8,46% 10,03% 49,00% 39,95% 11,04% 

2016-17 80,78% 8,02% 11,20% 47,62% 8,13% 44,25% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 

La relació estudiant/PDI a temps complert (Taula E4.4) en el curs2016-17 va ser de 23,54, molt similar 
als cursos anteriors, i per tant, el professorat destinat pel centre era suficient en nombre i dedicació per 
cobrir les tasques acadèmiques de la titulació.  
 

Taula E4.4 - ADE 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Grau d’Administració i Direcció 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 23,62 24,92 23,54 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 

El perfil del professorat del grau es pot consultar a partir de la fitxa CVweb institucional. És una aplicació 
que pretén visualitzar les activitats de recerca i docència del PDI, es genera a partir dels continguts 
prèviament incorporats al Curricul@ GREC. Aquesta eina es va posar en marxa en el curs 2017-18 i està 
recollit en una millora transversal de centre (TC-140-E21-03-15).  
 
En relació amb els criteris d’assignació del professorat a les assignatures del primer curs i de la supervisió 
i avaluació tant dels TFG com de les Pràctiques Curriculars (que són optatives en el grau d’ADE), 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 quin professorat en concret destinen. Els departaments són conscients 
que aquesta assignació és cabdal per al grau d’ADE, donat l’alta matricula, el número de grups i torns, i  
per les implicacions que té el primer any en l’assegurament d’una transició amb èxit de secundària a la 
universitat. Els departaments seleccionen el professorat amb perfil més adequat per a les assignatures  de 
1r curs i tendeixen a estabilitzar aquesta assignació. Cal destacar el fet que imparteixen docència professors 
de totes les categories acadèmiques i laborals, combinant així, professors amb una llarga experiència 
acadèmica amb professors més joves. Al grau d’ADE és fonamental la figura de coordinador d’assignatura 
per assegurar el compliment dels plans docents. Aquests coordinadors són professors a temps complet 
amb gran competència docent. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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Al grau d’ADE durant el curs 2016-17 hi va haver 853 estudiants matriculats a TFG, això implica una 
quantitat enorme de professorat en la tasca de tutorització. Degut a que el reglament de TFG permet als 
alumnes la selecció de les temàtiques i tutors ofertes per la Facultat o la modalitat adhoc, durant el curs 
acadèmic 2016-17 va haver-hi 150 tutors de TFG. 
 
Centrant-nos amb el professorat que tutoritza les pràctiques externes curriculars, es pot assenyalar que la 
Facultat ha establert un sistema de seguiment i avaluació en el que l’estudiant se sent acompanyat durant 
tot el procés. Durant el curs 2016-17 es van signar 671 convenis de practiques curriculars del grau d’ADE 
amb 32 tutors implicats.  
 
Les xifres per al curs 2015-16 respecte TFG i pràctiques són bastant similars. És important destacar que 
un alt percentatge de tutors de TFG i pràctiques són professors a temps complet amb una dilatada 
experiència. 
 
En conclusió, el resultat és altament satisfactori en relació amb els criteris d’assignació del professorat a 
les assignatures del primer curs, supervisió i avaluació dels TFG i Pràctiques Curriculars. 

En definitiva, es considera que el professorat que va realitzar docència al grau d’ADE els cursos 2015-16 i 
2016-17 va ser adequat i suficient donada la ràtio relativament baixa d‘estudiant/PDI a temps complet. La 
informació referida al grau de satisfacció dels alumnes en relació amb l’acció docent del professorat, que 
es presentarà a l’estàndard 6, va en la mateixa direcció. En relació amb els criteris d’assignació del 
professorat a les assignatures del primer curs i de la supervisió i avaluació tant dels TFG 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.  

4.3. Grau d'Economia 

El professorat que va impartir docència al grau d’Economia el curs 2016-17 va ser adequat donada la 
tipologia i característiques de la titulació. Cal destacar l’alta qualificació del professorat, la majoria 
permanent i amb un percentatge molt elevat de doctors, 72,54%, fet que acredita l’alt nivell d’estabilitat del 
professorat i sobretot la seva capacitat i experiència docent. Malgrat que el percentatge de professor 
associat va ser relativament baix, en comparació amb la resta de graus de la Facultat, aporten una valuosa 
experiència docent i professional principalment en l’àrea de la comptabilitat i fiscalitat.  

Analitzant les hores de docència impartides per cada col·lectiu al grau (Taula E4.2), els percentatges 

segueixen la mateixa dinàmica. La docència del grau es concentra en un percentatge molt elevat en 

professorat permanent, generant un alt nivell d’implicació per part del professorat.  
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Taula E4.1 - ECO 
Professorat per categoría per al Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 25 12,95% 25 100% 25 100% 2 8% 

Catedràtic d'escola universitària 2 1,04% 2 100% 2 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 61 31,61% 61 100% 61 100% 5 8,20% 

Professor agregat 15 7,77% 15 100% 15 100% 15 100% 

Professor titular d'escola universitària 12 6,22% 8 66,67% 12 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 2 1,04% 2 100% 2 100% 2 100% 

Professor Lector 8 4,15% 8 100% 8 100% 5 62,50% 

Professor associat o associat mèdic 53 27,46% 16 30,19% 0 0% 2 3,77% 

Investigador 12 6,22% 2 16,67% 12 100% 0 0% 

Altres 3 1,55% 1 33,33% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 193 100% 140 72,54% 137 70,98% 31 16,06% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
 

 
Taula E4.2 – ECO 

Hores de docència impartides per al Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 2051 14,32% 2051 100% 2051 100% 62 3,02% 

Catedràtic d'escola universitària 327 2,28% 327 100% 327 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 4771 33,31% 4771 100% 4771 100% 182 3,81% 

Professor agregat 1514 10,57% 1514 100% 1514 100% 1514 100% 

Professor titular d'escola universitària 786 5,49% 434 55,22% 786 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 64 0,45% 64 100% 64 100% 64 100% 

Professor Lector 644 4,50% 644 100% 644 100% 364 56,52% 

Professor associat o associat mèdic 3452 24,10% 1149 33,29% 0 0% 75 2,17% 

Investigador 642 4,48% 240 37,38% 642 100% 0 0% 

Altres 71 0,50% 30 42,25% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 14322 100% 11224 78,37% 10799 75,40% 2261 15,79% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 
La incorporació de professorat jove en els últims anys, amb una formació i qualificació acadèmica important, 

ha incrementat la qualitat investigadora del professorat del grau. Es reflecteix en la tendència a l’alça en els 

darrers anys del professorat que imparteix docència a la titulació amb reconeixement de trams d’investigació 

(Taula E4.3). 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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Taula E4.3 - ECO 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Grau d’Economia de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 60,01% 14,55% 25,44% 38,59% 3,13% 58,28% 

2015-16 62,19% 13,04% 24,77% 37,17% 52,28% 10,55% 

2016-17 
 

58,36% 12,57% 29,07% 36,05% 7,85% 56,10% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

Analitzant la relació estudiant/PDI a temps complert (Taula E4.4)  s’ha mantingut estable en els darrers 

cursos. Les dades i la tendència estable constaten que el professorat assignat a la docència del grau és 

suficient en nombre i dedicació per cobrir les tasques acadèmiques de la titulació.  

 

Taula E4.4 - ECO 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Grau d’Economia de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 22,84 22,50 22,31 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 
Des del curs 2017-18, a nivell de centre, es pot consultar el perfil del professorat  a través de la fitxa CVweb 

institucional. A partir dels continguts que el professorat incorpora al seu Curricul@ GREC, permet visualitzar 

les activitats de recerca i docència del PDI.  

Com ja s’ha assenyalat, des de l’Àrea Acadèmica de la Facultat es centralitza l’encàrrec docent de tots els 

graus als departaments. Malgrat que són els departaments qui decideixen l’assignació docent de les 

assignatures que tenen adscrites,  es demana una especial cura en la selecció del professorat que imparteix 

docència a primer curs per les implicacions que té a l’hora de garantir una transició amb èxit de secundària 

a la universitat. Analitzant les característiques dels professors que van desenvolupar docència als 

estudiants de primer curs del grau d’Economia la tipologia és molt diversa, combinant professorat amb una 

llarga experiència i trajectòria acadèmica amb professors més joves. Aquesta diversitat permet adaptar-se 

a les necessitats específiques dels grups de primer curs del grau. Addicionalment, donada l’alta matricula i 

l’existència de diversos grups d’una mateixa assignatura, és important la figura de coordinador 

d’assignatura per tal de supervisar l’encàrrec docent i el compliment per part del professorat del pla docent.   

També l’assignació del professorat que supervisa i avalua el TFG és una competència plenament 

departamental. Son els departaments qui proposen l’oferta de línies temàtiques relacionades amb matèries 

o àrees especialitzades en què disposen de professorat competent per poder-les desenvolupar. A part de 

les línies temàtiques, l’alumne també té l’opció d’escollir un professor tutor ad hoc.  

La selecció del professorat que tutoritza i fa el seguiment de les pràctiques externes curriculars es fa amb 

la participació dels departaments i la supervisió del responsable de pràctiques de l’equip deganal. L’objectiu 

és escollir el professorat que per la seva vinculació al món professional o a l’aplicació pràctica dels 

coneixements faci un seguiment individualitzat de l’estudiant durant les pràctiques. En el curs 2016-17, es 

van signar 238 convenis de practiques curriculars del grau d’Economia.  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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L’informe sobre els resultats de les Enquestes d’Opinió dels Estudiants sobre les Assignatures i el 

Professorat dels cursos 2015-16 i 2016-17 es van presentar al consell d’Estudis del grau d’Economia. El 

percentatge de resposta al curs 2016-17 va fer un salt qualitatiu respecte el curs anterior, de mitjana un 

24,4% en les enquestes sobre les assignatures i 24,24% en les enquestes sobre el professorat. Malgrat la 

lleugera millora, s’ha establert un compromís a nivell de Consell d’Estudis per tal d’incrementar el 

percentatge de resposta  per un costat a través d’una actuació directa del professorat a l’aula i per altre, de 

conscienciar als estudiants de la importància que aquestes tenen per valorar la docència (TC-130-E32-02-

15). Analitzant el grau de satisfacció general amb el professorat, la valoració mitjana és de 7 punts sobre 

10, amb l’ítem més valorat: Ha complert adequadament amb les seves tasques com a docent (pla docent, 

programa de l’assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.)” amb una mitjana de 7,55/10. Tot 

i la baixa participació, els resultat globals mostren que els estudiants estan satisfets amb la competència 

docent del professorat del grau.  

D’acord amb les dades i la informació que es disposa, es considera que el professorat que va realitzar 

docència al grau d’Economia té la formació, capacitat i experiència docent adequades als objectius de la 

titulació. Tot i que són els departaments qui fan l’assignació del professorat que imparteix les assignatures 

de primer curs, supervisió i avaluació dels TFG, així com les Pràctiques Curriculars, des de  l’àrea 

acadèmica de la Facultat es demana que intentin tenir una especial cura en la selecció del professorat. A 

partir del resultats de les enquestes d’opinió dels estudiants sobre les assignatures i el professorat del grau, 

es desprèn que els estudiants estan satisfets amb l’assignació del professorat i valoren positivament la 

competència docent i l’experiència investigadora/professional del professorat. 

 

4.4. Grau d'Estadística 

Aquest estàndard va ser avaluat com “excel·lent” a l’acreditació de l’any 2016. Des d’aleshores, el 

professorat assignat al grau d’Estadística s’ha mantingut pràcticament constant tant pel que fa al personal 

amb encàrrec docent, com a les hores de dedicació. 

En tractar-se d’un grau interuniversitari UB-UPC, les àrees d’expertesa del professorat d’Estadística de la 

UB i de la UPC es complementen, de manera que l’alumnat pot adquirir una visió completa de l’estadística 

i de les seves aplicacions. Comptant el professorat d’ambdues universitats, hi ha un percentatge molt 

significatiu de professorat funcionari o laboral amb contracte fix a temps complet (72,60%), mentre que la 

resta es reparteix entre professorat associat (17,81%), i altre professorat (9,59%). Tot el professorat 

associat realitza activitats professionals principals vinculades al món de l’estadística, i representa un gran 

actiu en el grau, ja que permet enfocar a la professionalització i especialització algunes assignatures molt 

vinculades a diversos sectors laborals (com ara Estadística Pública o Optimització en Enginyeria). Per altra 

banda, el professorat del grau d’Estadística té molt majoritàriament el rang de doctor (89,04%). Cal notar 

que el 61,54% dels associats també són doctors. El 79,45% del professorat treballa a temps complet.  

Taula E4.1 - EST 

Professorat per categoria per al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17 

  PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic 
d'universitat 

9 12,33% 9 100,00% 9 100,00% 1 11,11% 

Catedràtic d'escola 
universitària 

1 1,37% 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 

Professor titular 
d'universitat 

31 42,47% 31 100,00% 31 100,00% 7 22,58% 

Professor agregat 7 9,59% 7 100,00% 7 100,00% 2 28,57% 
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Professor titular 
d'escola 
universitària 

5 6,85% 4 80,00% 5 100,00% 0 0,00% 

Professor 
Col·laborador 

4 5,48% 3 75,00% 4 100,00% 1 25,00% 

Professor Lector 1 1,37% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 

Professor associat o 
associat mèdic 

13 17,81% 8 61,54% 0 0,00% 0 0,00% 

Investigador  -  - -   -  - -   - -  

Altres 2 2,74% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 73 100,00% 65 89,04% 58 79,45% 12 16,44% 

Notes i Fonts: Centre, a partir de Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment), UB, i Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat, UPC. 

 

En relació a les hores de docència impartides, el professorat funcionari o amb contracte laboral fix 

n’imparteix el 73,85%, fet que contribueix a donar estabilitat i expertesa a la docència. Per altra banda, el 

14,84% de les hores són impartides per professors associats. El grau d’experiència en recerca de la plantilla 

de professorat és molt notable, ja que el 90,01% de les hores són impartides per doctors.  

Taula E4.2 – EST 

Hores de docència impartides per al Grau d’Estadística de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17 

  
PDI %PDI 

Doctor
s 

%Doctor
s 

TC %TC 
Acred

. 
%Acred

. 

Catedràtic d'universitat 503 15,42% 503 100,00% 503 
100,00

% 
34 6,76% 

Catedràtic d'escola universitària 6 0,18% 6 100,00% 6 
100,00

% 
0 0,00% 

Professor titular d'universitat 
136

5 
41,85% 1365 100,00% 

136
5 

100,00
% 

196 14,36% 

Professor agregat 325 9,96% 325 100,00% 325 
100,00

% 
33 10,15% 

Professor titular d'escola 
universitària 

210 6,44% 198 94,29% 210 
100,00

% 
0 0,00% 

Professor Col·laborador 269 8,25% 174 64,68% 269 
100,00

% 
18 6,69% 

Professor Lector 15 0,46% 15 100,00% 15 
100,00

% 
15 

100,00
% 

Professor associat o associat mèdic 484 14,84% 290 59,92% 0 0,00% 0 0,00% 

Investigador  -  - -  -  -  -   - -  

Altres 85 2,61% 60 70,59% 85 
100,00

% 
0 0,00% 

TOTAL 
326

2 
100,00

% 
2936 90,01% 

277
8 

85,16% 296 9,07% 

Notes i Fonts: Centre, a partir de Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment), UB, i Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat, UPC. 

 
Els indicadors de la taula E4.3. són aproximats, atès que provenen de dues fonts diferents que recullen les 

dades en diferents formats. Aproximadament, el 50% del professorat té trams de recerca, i un 37% té algun 

tram viu. Pel que fa a l’experiència i solvència docent, el 62% del professorat té trams de docència, i un 

57% té trams vius. Cal dir que el nombre de trams de recerca i docència és molt elevat, com va quedar de 

manifest en l’autoinforme d’acreditació, amb una mitjana de 3,56 trams de docència, i 1,50 trams de recerca 
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el curs 2014-15, tenint en compte el total de professorat. Molts professors disposen de pàgina web pròpia 

generada a través dels aplicatius GREC (UB) i DRAC (UPC), on es recullen els trets essencials del seu 

currículums vitae. S’està treballant perquè tot el professorat (també els associats) introdueixi el seu 

currículum en aquest format i el faci públic (TC-140-E21-03-15).   

Taula E4.3 - EST 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Grau d’Estadística de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2016-17 50,62% 11,91% 37,48% 38,30% 4,41% 57,29% 

Notes i Fonts: Centre, a partir de Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment), UB, i Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat, UPC. 
 

Pel que fa a la ratio estudiants ETC / PDI ETC, aquesta es situa al voltant de 17 en els darrers anys, valor 

semblant al d’altres graus amb un nombre similar d’estudiants. Cal dir que els grups de 

problemes/pràctiques de les assignatures amb més matriculats es troben desdoblats en dos o tres grups. 

Atès que moltes classes són pràctiques, aquest fet és rellevant. Per exemple, a Introducció a la Informàtica 

hi ha dos grups de teoria i tres grups de pràctiques a aula de PCs, a Programació Lineal i Entera hi ha un 

grup de teoria i tres de pràctiques de PCs, mentre que en moltes altres assignatures de tots els cursos hi 

ha un grup de teoria i dos de PCs. Actualment s’està valorant la possibilitat de crear més desdoblaments 

en assignatures on el nombre de matriculats és considerable. 

Taula E4.4 - EST 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Grau d’Estadística de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC* - 16,99 17,10 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment). Font UPC no disponible. 

 

L’assignació del professorat de 1r curs és competència dels departaments implicats en la titulació. 

Tanmateix, el responsables acadèmics del grau d’Estadística vetllen perquè els departaments assignin 

professorat amb alta competència docent, de forma que s’asseguri una transició amb èxit de secundària a 

la universitat (persistència, abandonament de 1r curs, integració acadèmica, etc.). També es fa èmfasi en 

reduir la rotació d’aquest professorat, per l’expertesa que van adquirint per oferir als estudiants de nou 

ingrés, no només una docència de qualitat, sinó també l’acompanyament i assessorament que sovint 

necessiten. Cal destacar que el professorat de 1r curs inclou professors de les diverses categories 

acadèmiques, i que la majoria tenen una llarga experiència i trajectòria acadèmica, i coneixen les diferències 

entre estudiants de diverses edats i nivells de maduresa, fet que els permet adaptar-se a les necessitats 

específiques dels estudiants de 1r curs de grau. A més, cal tenir en compte el paper actiu del Pla d’Acció 

Tutorial de la Facultat, amb la figura del professorat tutor (un professor per a Estadística i un per al doble 

grau d’Economia-Estadística) i de l’estudiant tutor dels estudiants de 1r curs.  

Els TFG del grau d’Estadística tenen temàtiques ad hoc. A més d’un seguit de temes proposats pel 

professorat que es recullen a l’espai de TFG del Campus Virtual, els estudiants tenen l’opció d’adreçar-se 

lliurement als professors de les matèries més relacionades amb el tema que desitgen treballar en el TFG. 

Així, és sobretot l’estudiant qui proposa un director per al seu TFG, sempre que aquest tingui disponibilitat 

per dur a terme la direcció, i pugui suggerir un tema o bé dirigir el tema proposat per l’estudiant. 

Posteriorment, els responsables acadèmics del grau supervisen la selecció del director, la temàtica, 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment
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objectius, metodologia, etc. del TFG (tot es recull en una breu fitxa) i, si aquests es consideren adients, el 

TFG es considera inscrit i l’estudiant pot començar a treballar en ell. Tots els directors de TFG són 

professors del grau amb acreditada experiència en docència i recerca en diferents àmbits (data analítics, 

econometria, bioestadística, bioinformàtica,...). Els estudiants manifesten un elevat grau de satisfacció amb 

la direcció del TFG. 

En relació al professorat que tutoritza les pràctiques externes curriculars, la Facultat d’Economia i Empresa 

va establir un sistema de seguiment i avaluació molt ampli i exhaustiu en el qual l’estudiant se sent 

acompanyat durant tot el procés. A través d’una plataforma informàtica i de trobades periòdiques amb el 

tutor assignat, l’estudiant va descobrint i treballant els objectius i competències propis de les pràctiques. 

Aquesta plataforma permet la intervenció de l’estudiant, del tutor acadèmic, del tutor de pràctiques de 

l’empresa, del coordinador de pràctiques, del personal de Carreres Professionals, etc. El seguiment de 

l’estudiant queda així documentat i totes les evidències que es generen queden arxivades en suport 

informàtic. La selecció del professorat que tutoritza i fa el seguiment de les pràctiques externes curriculars 

és ad hoc. Això és, amb la participació dels departaments i del responsable de pràctiques de l’equip 

deganal, s’escull el professorat permanent i a temps complet que pot fer millor aquesta tasca, per la seva 

vinculació al món professional o a l’aplicació pràctica dels coneixements. En la memòria de les pràctiques 

externes curriculars, a partir de l’enquesta específica que es passa als estudiants implicats, es veu com els 

estudiants estan altament satisfets amb la competència docent i l’experiència investigadora/professional del 

professorat supervisor de les pràctiques externes. 

Les darreres enquestes d’opinió dels estudiants sobre el professorat del grau són del curs 2017-18. En els 

dos semestres, el percentatge de participació va ser del 29% (codi de millora TC-130-E32-02-15; 

completada). Sense ser una xifra elevada, és significativa si es compara amb altres entorns, on hi ha molta 

menys resposta. En relació a l’ítem “En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel 

professor/a de l’assignatura”, la puntuació mitjana és de 7,4 en el primer semestre, i de 6,6 en el segon, 

amb desviacions estàndard de 2,3 i 2,7, respectivament. La pregunta millor valorada en els dos semestre 

és “Ha complert adequadament amb les seves tasques com a docent (pla docent, programa de 

l'assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.), amb puntuacions mitjanes de 8,0 i 7,4 en cada 

semestre (desviacions al voltant de 2). La resta de puntuacions es troben per sobre de 7,3 en el primer 

semestre, i per sobre de 6,5 en el segon. Aquests valors són molt similars als del curs 2016-17, de forma 

que es pot afirmar que existeix estabilitat en la satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent del 

professorat, i que aquesta és notable.  

 

4.5. Grau de Sociologia 

El conjunt del professorat dels distints Departaments que participen en el Grau de Sociologia té una 

formació i capacitació òptimes per a la realització de seva tasca docent. 

El professorat que va realitzar docència a SOCIOLOGIA el curs 2016-17 (Taula E4.1) va ser òptim en quan 

a la seva formació ja que, del total de 95 professors, el 71,58% eren doctors, dels quals, en funció de les 

obligacions establertes per la seva vinculació laboral, quasi la totalitat treballa a temps complert. 
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Taula E4.1 - SOC 
Professorat per categoria per al Grau de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 5 5,26% 5 100% 5 100% 1 20% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 21 22,11% 21 100% 21 100% 3 14,29% 

Professor agregat 12 12,63% 12 100% 12 100% 12 100% 

Professor titular d'escola universitària 3 3,16% 2 66,67% 3 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 3 3,16% 2 66,67% 3 100% 3 100% 

Professor Lector 4 4,21% 4 100% 4 100% 2 50% 

Professor associat o associat mèdic 40 42,11% 18 45% 0 0% 2 5% 

Investigador 7 7,37% 4 57,14% 7 100% 3 42,86% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 95 100% 68 71,58% 55 57,89% 26 27,37% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 

Atès el caràcter acadèmic propi d’aquesta titulació, cal assenyalar que hi ha professorat associat que 

realitza una activitat professional fora de la UB connectada a activitats educatives i amb institucions de 

caràcter social i polític (Instituts d’educació secundària, Ajuntaments, Empreses del Tercer Sector, Instituts 

de Demografia). Aquest fet aporta experiència docent i professional sobre el contingut directe de la realitat 

social del moment.  

Les hores de docència impartides per cada col·lectiu al grau (Taula E4.2) considerem que els percentatges 

globals són adequats ja que el 65% de la docència recau sobre professorat a temps complet, i el 55,8%  és 

realitza amb professorat amb contracte estable (ja sigui en la categoria de funcionari o de contractat 

permanent), i també hi ha una distribució equilibrada per categories. 

Taula E4.2 – SOC 
Hores de docència impartides per al Grau de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 388 5,67% 388 100% 388 100% 40 10,31% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 1807 26,38% 1807 100% 1807 100% 83 4,59% 

Professor agregat 985 14,38% 985 100% 985 100% 985 100% 

Professor titular d'escola universitària 184 2,69% 124 67,39% 184 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 412 6,02% 382 92,72% 412 100% 412 100% 

Professor Lector 267 3,90% 267 100% 267 100% 299 85,77% 

Professor associat o associat mèdic 2404 35,10% 978 40,68% 0 0% 135 5,62% 

Investigador 402 5,87% 285 70,90% 402 100% 225 55,97% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 6849 100% 5216 76,16% 4445 64,90% 2109 30,79% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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La relació entre docència i recerca es veu seguint l’evolució (Taula E4.3) que del conjunt de les hores de 

docència es manté en un percentatge relativament estable del 30% amb professorat que té el 

reconeixement de trams d’investigació, i que en el curs 2016-17 hi ha un nou ascens de trams de recerca 

vius, respecte al curs anterior. Aquestes dades reflecteixen que la recerca té un valor raonable que pot 

enriquir i actualitzar el contingut docent de manera positiva.  

Respecte als trams de docència, en el seguiment de les dades dels tres cursos esmentats es veuen 

variacions curs a curs però les dades globals reflecteixen que, sumant trams vius i no vius, un 47,25%  de 

les hores docents són responsabilitat del professorat que, quan es presenta a aquesta avaluació, obté una 

avaluació favorable.  

Taula E4.3 - SOC 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Grau de Sociologia de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no viu Tram viu 

2014-15 59,40% 13,14% 27,46% 50,53% 2,31% 47,15% 

2015-16 58,31% 16,74% 24,95% 49,49% 44,61% 5,91% 

2016-17 
 

58,80% 13,32% 27,89% 52,75% 4,94% 42,31% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

El perfil del professorat del grau, recollit a partir de la fitxa CVweb institucional (eina que es posa en marxa 

en el curs 2017-18) i elaborat a partir dels continguts prèviament incorporats al Curricul@ GREC, ens 

permet visualitzar la evolució i preveure millores futures (TC-140-E21-03-15). 

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 en aquest cas són optatives), des de 

l’Àrea Acadèmica de la Facultat es centralitza l’encàrrec docent de tots els graus als Departaments. I són 

els Departaments, en funció de les seves disponibilitats, els que decideixen a quin professorat en concret 

es destinen. Els responsables dels Departaments són conscients de la rellevància que té aquesta 

assignació, especialment per la importància que té en el Grau el TFG (amb un valor de 12 crèdits). Per això 

seleccionen el professorat més motivat per realitzar aquesta tasca, sempre respectant l’adequació entre la 

seva línia d’investigació i els temes dels treballs assignats. És important destacar que un alt percentatge de 

tutors de TFG i pràctiques són professors a temps complet amb una dilatada experiència acadèmica. Al 

grau de Sociologia, durant el curs 2016-17, hi va haver 107 estudiants matriculats a TFG, això implica una 

quantitat important de professorat en la tasca de tutorització: 39 professors i un total d’onze línies 

temàtiques.  

Centrant-nos amb el professorat que tutoritza les pràctiques externes curriculars, es pot assenyalar que la 
Facultat ha establert un sistema de seguiment i avaluació en el qual l’estudiant se sent acompanyat durant 
tot el procés.  
 
En relació a la docència del conjunt de les assignatures (Taula E4.4) hi ha una millora en la relació 
estudiants i PDI (temps complert). I cal destacar també que per l’assignació docent s’apliquen els criteris 
establerts per una Comissió Acadèmica del Departament de Sociologia creada ad hoc, que s’encarrega 
d’avaluar tant el rendiment acadèmic com les valoracions de les assignatures. La millora en el resultats 
(rendiment, enquestes i grau d’abandonament) és progressiva. Cal destacar el fet de que imparteixen 
docència professors de totes les categories acadèmiques i laborals, combinen així, professors amb una 
llarga experiència acadèmica amb professors més joves. Aquesta millora ha sigut possible també per la 
pràctica regular de la coordinació d’assignatures i de plans docents que porten a terme els equips de 
docència i recerca.  
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Taula E4.4 - SOC 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Grau de Sociologia de la 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 18,64 19,15 17,72 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 
La participació en les enquestes és manté relativament baixa (al voltant d’un 21 i un 25 %). En relació a 
aquest punt, els departaments, juntament amb el Consell d’estudis, s’han compromès en portar a terme 
intervencions a les aules per contribuir a augmentar aquests percentatges (TC-130-E32-02-15). En termes 
generals, les mitjanes del grau de satisfacció amb les tasques dels professors és de 7 punts sobre 10, i 
destaquen un nombre d’excel·lents professors amb molt bones qualificacions (amb 9 punts sobre 10).  
 
De la revisió de conjunt de les dades i de la informació disponible sobre la evolució d’aquest Grau es 
desprèn que hi ha una molt bona tasca realitzada i que la qualitat del professorat com docents i 
investigadors es raonablement satisfactòria, tal i com també s’assenyalarà a l’estàndard 6.. Així mateix, es 
desprèn que les mesures progressives de millora aplicades (especialment, coordinació entre professors i 
assignatures (060-E14-01-15 i 060-E14-02-15), organització dels TFG a nivell de Facultat (TC-064-E62-02-
15) i de grups de professors especialitzats, criteris de bones pràctiques pedagògiques per l’assignació del 
professorat ( nova millora, 061-E41-01-18)) estan afavorint una millor connexió entre el perfil del professorat 
i la tasca docent a realitzar.  
 
 
4.6. Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

A continuació es passa a analitzar la capacitació professional del professorat que participa en el programa 
formatiu del màster. Es confirma que s’ajusta a les exigències acadèmiques i de recerca requerides.  
 
El màster de Ciències Actuarials i Financeres destaca per l’elevat percentatge de professors doctors i, a 
més, per l’elevat percentatge de professorat a temps complert durant els anys analitzats, tot i que aquí 
s’agafa com referència el curs 2016-17. L’anàlisi s’efectua de dues maneres, tenint en compte el número 
de professors/es per a les diferents categories i també el número d’hores impartides per cadascun d’ells. 
En tots dos casos el percentatge és molt elevat. Hi ha molt pocs professors associats. Un dels professors 
associats imparteix una assignatura obligatòria de primer any i la resta assignatures optatives de l’itinerari 
Models Actuarials i Financers Aplicats.  D’altra banda, l’itinerari de Models Actuarials i Financers Avançats, 
que recordem té com a objectiu iniciar a l’estudiant en l’activitat investigadora, està totalment impartit per 
professors doctors que tenen una dedicació a temps complert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Taula E4.1 – MCA 
Professorat per categoria per al Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 6 21,43% 6 100% 6 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 11 39,29% 11 100% 11 100% 2 18,18% 

Professor agregat 5 17,86% 5 100% 5 100% 5 100% 

Professor titular d'escola universitària 2 7,14% 2 100% 2 100% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 3 10,71% 2 66,67% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres 1 3,57% 1 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 28 100% 27 96,43% 24 85,71% 7 25% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment 

 
Taula E4.2 – MCA 

Hores de docència impartides per al Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 268 21,68% 268 100% 268 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 544 44,01% 544 100% 544 100% 104 19,12% 

Professor agregat 227 18,37% 227 100% 227 100% 227 100% 

Professor titular d'escola universitària 34 2,75% 34 100% 34 100% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 94 7,61% 37 39,36% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres 69 5,58% 69 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 1236 100% 1179 95,39% 1073 86,81% 331 26,78% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment 
 
Si es fa l’anàlisi d’hores de docència impartides per professors que tenen trams de docència i de recerca 
s’observa una millora percentual dels trams vius en tots dos casos a mesura que s’avança en els cursos 
acadèmics. Així mateix, tot i ser uns percentatges millorables es consideren unes bones xifres que posen 
de manifest la capacitació professional del professorat. 
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Taula E4.3 – MCA 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Ciències Actuarials i 

Financeres  
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 38,47% 10,67% 50,86% 17,60% 9,81% 72,59% 

2015-16 26,87% 26,49% 46,64% 20,4% 12,69% 66,92% 

2016-17 
 

27,02% 22,90% 50,08% 13,19% 11,17% 75,65% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment 
 

La relació entre estudiants a temps complert respecte professorat també a temps complert per curs 

acadèmic és el que consta a continuació: 

 

Taula E4.4 – MCA 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster de Ciències Actuarials i 

Financeres   
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 – 15 2015 – 16 2016 – 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 7,37         16,66 12,00 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguimen 

 
L’assignatura de TFM és de 15 crèdits ECTS i té una coordinadora o un coordinador que contacta amb els 
departaments que imparteixen docència perquè els hi proporcioni el nom del professorat vinculat a les línies 
de recerca que es faran càrrec de la tutorització dels treballs. Durant els cursos 2014-15 i 2015-16, la 
coordinació va estar a càrrec de la Dra. Carmen Ribas i  des del curs 2016-17 fins a l’actualitat està en 
mans de la Dra. Eva Boj. Hi ha un campus virtual d’aquesta assignatura on hi consten tots els passos i el 
calendari a seguir molt ben especificats (https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=57034). Així 
mateix des de la coordinació de TFM es fan els recordatoris pertinents perquè els estudiants no s’oblidin 
de les dates de lliurament dels diferents documents i hi ha establerts també recordatoris pel professorat  
tutor, per tal de que s’ajustin als terminis fixats en  el protocol. Cal recordar que els estudiants de l’itinerari 
Models Actuarials i Financers Avançats fan la redacció del treball i la posterior defensa en llengua anglesa. 
En relació amb els membres que configuren els tribunals dels dos semestres que avaluaran els treballs, 
des de la coordinació de TFM es fa una proposta que es presenta a la comissió del màster per ser sotmesa 
a aprovació . 
 
Pel que fa a l’assignatura Pràctiques Curriculars, cal esmentar que és una assignatura optativa de 6 crèdits 
ECTS i que durant els anys avaluats, la coordinació requeia en la coordinadora o el coordinador del màster, 
per tant, en primer lloc en la Dra. Mercedes Ayuso i posteriorment en el Dr. Miguel Santolino. Durant el 
vigent curs hi ha previst plantejar a la comissió que la coordinació de l’assignatura sigui realitzada per un/a 
altre/a professor/a diferent a qui assumeix la coordinació del màster. La tutorització és distribueix en un 
50% entre el departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial i el departament d’Econometria, 
Estadística i Economia Aplicada. Un dels aspectes a ressaltar és que la demanda d’estudiants en pràctiques 
és bastant superior a l’oferta d’estudiants disponibles. L’experiència resulta força gratificant als estudiants i 
alguns d’ells sol·liciten ampliar les pràctiques en la mateixa empresa com a pràctiques extra curriculars.  
 
Per finalitzar aquesta secció és necessari afegir que un altre aspecte important d’aquest estàndard 4 és la 
valoració del professorat i cal dir que el percentatge de resposta dels informes agregats del professorat 
creix, a mesura que passen el cursos acadèmics. I també millora la valoració dels quatre ítems que 
s’analitzen. Addicionalment cal assenyalar que els estudiants estan més motivats a respondre durant el 
primer semestre que durant el segon (curs 2014-15, 24,61% el primer semestre i 19,78% el segon, curs 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=57034
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2015-16, 41,43% el primer semestre i 19,15% el segon semestre, curs 2016-17, 33,33% el primer semestre 
i 25,93% el segon). Quant a la valoració, hi ha una forta coincidència entre els dos semestres al llarg dels 
diferents cursos acadèmics i es situa entre el 6,5 i 6,9 el curs 2014-15, mentre que els dos següents, en 
mitjana es situen entre 7 i 7,5. Per tant, tot i que hi ha marge per la millora, els resultats són força bons ja 
que els estudiants manifesten estar satisfets amb l’activitat duta pel professorat. 
 
Per concloure, la valoració global en relació a l’adequació del professorat al programa formatiu és molt 
positiva i respecte al grau de satisfacció dels estudiants és positiva amb marge de millora. 
 
 
4.7. Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

El Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica (MCE) compta amb un total 
de 27 professors, dels quals el 48% d'ells són professors a temps complet (9 titulars, 1 catedràtic, 1 lector, 
1 agregat i 1 investigador) i 52% restant són professors associats. També és important esmentar que el 
62% dels professors del MCE són doctors (Taula E4.1 - MCE). La implicació en hores PDI de cadascun 
dels dos col·lectius (i.e. temps complet i associat) està equilibrada, ja que com es pot veure en la Taula 
E4.2- MCE, el 58% de les hores són impartides per professors associats i el restant per professors a temps 
complet. Ara bé, tots els professors permanents que participen en el màster són doctors.  
 
Atès que una mica més de la meitat del professorat és professor associat, els percentatges de docència 
sobre la base de trams d'investigació o trams docents (Taula E4.3 - MCE) són relativament baixos, per 
exemple, per al curs 2016-17 tan sol el 20% del professorat tenia un tram viu d'investigació i un 30% tram 
de docència viu. Tanmateix, és necessari indicar que els professors associats no poden sol·licitar ni trams 
de docència ni de recerca, però en canvi la seva aportació és central en aquest màster.  

 
Taula E4.1 - MCE 

Professorat per categoria per al Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la 
Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 1 3,70% 1 100% 1 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 9 33,33% 9 100% 9 100% 1 11,11% 

Professor agregat 1 3,70% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 1        

Professor associat o associat mèdic 14 51,85% 4 28,57% 0 0% 0 0% 

Investigador 1 3,70% 1 100% 1 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 27 100% 17 62,96% 13 48,15% 2 7,41% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
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Taula E4.2 – MCE 
Hores de docència impartides per al Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la 

Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 88 8,63% 88 100% 88 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 254 24,90% 254 100% 254 100% 22 8,66% 

Professor agregat 34 3,33% 34 100% 34 100% 34 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 24 2,35% 24 100% 24 100% 0 0% 

Professor associat o associat mèdic 598 58,63% 100 16,72% 0 0% 0 0% 

Investigador 22 2,16% 22 100% 22 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 1020 100% 522 51,18% 422 41,37% 56 5,49% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 

 
 
 

Taula E4.3 - MCE 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Creació i Gestió 

d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 72,54% 2,38% 25,08% 68,19% 1,87% 29,95% 

2015-16 74,04% 13,15% 12,81% 68,71% 19,50% 11,79% 

2016-17 
 

72,16% 7,45% 20,39% 65,29% - 34,71% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 

 

Taula E4.4 - MCE 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster de Creació i Gestió 

d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 6,90 6,58 8,68 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment 

 
En efecte, el fet que el 52% del professorat sigui professor associat és un aspecte molt enriquidor 

per al MCE. Es tracta d'un màster professionalitzador on la connexió amb l'ecosistema emprenedor i 

empresarial de Barcelona és molt important i els professors associats faciliten aquest vincle. El màster té 

la sort de comptar amb professors ocupant càrrecs de rellevància a nivell regional com el Director de 

Catalunya Emprèn i el Director de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT); dins 
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de la Universitat de Barcelona el Director del Barcelona Institut d'Emprenedoria i el Director del Centre de 

Patents. Al món empresarial el màster compta amb quatre professors que han creat la seva empresa, un 

business angel, i dos consultors, entre d’altres perfils. En el següent link es poden veure els perfils dels 

professors del MCE: http://www.ub.edu/estudis/sites/default/files/descripcion_profesores_master.pdf  

Respecte als informes de l'enquesta d'opinió sobre el professorat (informe agregat 2015-16) la majoria 

dels alumnes (al voltant d'un 58%) avalua amb una nota entre 8 i 10 els sis ítems de l'enquesta: 1) En 

general estic satisfet amb l'assignatura; 2) els continguts que s'han tractat són d'actualitat; 3) les activitats 

formatives han resultat adequades (classes, exercicis, seminaris, etc.) han resultat adequats per aprofitar 

l'assignatura; 4) les activitats d'avaluació són adequades per valorar el meu aprenentatge; 5) hi ha hagut 

correspondència entre el nombre de crèdits i la quantitat de treball requerida; 6) el material proposat de 

consulta i d'estudi ha resultat útil per a l'aprenentatge. La majoria dels enquestats (30%) va qualificar 

amb un 10 els ítems 1), 2), 3) i 6). Respecte a les notes del curs 2016-17, la majoria dels enquestats 

(30%) va qualificar amb 8 els 1), 2) i 5). En el curs 2015-16 les preguntes referents a: a) en general estic 

satisfet amb l'activitat docent del professor de l'assignatura; b) manté un bon clima de comunicació i relació 

amb els alumnes; c) transmet amb claredat els continguts de l'assignatura i d) ha completat adequadament 

les seves tasques com a docent (pla docent, programa assignatura, assistència, lliurament de 

qualificacions, etc.) han obtingut una nota mitjana entre el 8,06 i el 8,82. Per al curs 2016-17 les notes 

mitjanes d'aquests ítems varien entre el 7,46 i el 8,23.  

En resum, el MCE compta amb un professorat molt competent que en general és valorat positivament 

pels alumnes del màster. A més, el perfil dels professors és adequat per a cadascuna de les assignatures 

del màster ja que compten amb experiència professional i/o acadèmica en el ram de coneixement de la 

seva assignatura. No obstant això, sempre existeix la possibilitat de millorar i és per això que des de la 

Coordinació del màster s'està promovent la participació del professorat en els cursos que ofereix l'ICE. Un 

exemple d'això és que actualment (curs 2018-19) cinc professors del MCE s'han inscrit a programes del 

ICE, com el programa RIMDA que fomenta tècniques docents innovadores com gamificació, aula inversa, 

aprenentatge basat en problemes, etc. S'espera, no obstant això, que a mig termini, la meitat dels 

professors hagin participat en algun d'aquests cursos de formació (TC-130-E43-01-15). 

 

4.8. Màster de Gestió Cultural 

El professorat del Màster en gestió Cultural compleix amb els requeriments exigits a la titulació. Combina, 
d’una banda, perfils altament professionals amb una llarga trajectòria en el món de la gestió cultural i, de 
l’altra, perfils amb una alta qualitat en recerca, amb un bon nombre de publicacions científiques i participació 
en projectes competitius internacionals.  
 
El professorat que imparteix docència al Màster en Gestió Cultural té majoritàriament una situació estable 
a la Universitat (taula E4.1). Tot i així, un 40% és professorat associat.  El percentatge de Doctors en 
l’ensenyament supera el 50%  i les hores de docència impartides per aquest col·lectiu s’aproxima al 70 % 
(taula E4.2), tot i tractar-se d’un Màster de caire professionalitzador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/estudis/sites/default/files/descripcion_profesores_master.pdf
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Taula E4.1 - MGC 

Professorat per categoria per al Màster de Gestió Cultural de la Facultat d’Economia i Empresa 
curs 2016-17  

PD
I 

%PDI Doctor
s 

%Doctor
s 

T
C 

%TC Acredit
at 

%Acredit
at 

Catedràtic d'universitat 1 4,35% 1 100% 1 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària         

Professor titular d'universitat 
6 

26,09
% 

6 100% 6 100% 0 0% 

Professor agregat 2 8,70% 2 100% 2 100% 2 100% 

Professor titular d'escola 
universitària 

4 
17,39

% 
2 50% 4 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 1 4,35% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor Lector         

Professor associat o associat 
mèdic 

9 
39,13

% 
1 11,11% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres         

No disponible         

TOTAL 
23 100% 13 56,52% 14 

60,87
% 

3 13,04% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment 
 
 
La càrrega docent majoritària al Màster en Gestió Cultural és desenvolupada per professors titulars 
d’universitat (24,92%) i, en conjunt, la meitat d’aquesta càrrega està assignada al professorat permanent 
(Vegeu Taula E4.2). El professorat associat o extern concentra el 50% del total de la càrrega docent. 

 
Taula E4.2 – MGC 

Hores de docència impartides per al Màster de Gestió Cultural de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 25 1,66% 25 100% 25 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària         

Professor titular d'universitat 375 24,92% 375 100% 375 100% 0 0% 

Professor agregat 112 7,44% 112 100% 112 100% 112 100% 

Professor titular d'escola universitària 204 13,55% 137 67,16% 204 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 34 2,26% 34 100% 34 100% 34 100% 

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 755 50,17% 297 39,34% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres         

No disponible         

TOTAL 1505 100% 980 65,12% 750 49,83% 146 9,70% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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De la mateixa manera, al voltant d’un 35% dels professors gaudeix de trams de recerca i un 42% de trams 
de docència  (Veure Taula E4.3)  

 
Taula E4.3 - MGC 

Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Gestió Cultural de la 
Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 65,48% 1,45% 33,06% 58,06% 1,45% 40,48% 

2015-16 69,64% 4,31% 26,05% 65,52% 26,85% 7,64% 

2016-17 
 

65,98% 9,24% 24,78% 59,27% 6,98% 33,75% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 
Tot i que tant el percentatge de doctors com els trams de recerca i docència potser podria augmentar, cal 

tenir present que la pràctica totalitat de professors permanents són doctors, que també ho és un associat i 

que aquest darrer col·lectiu no pot sol·licitar ni trams de docència ni de recerca.  

L’evolució de la relació estudiants ETC per PDI ETC equivalent a temps complert s’ha reduït de 9,92 el curs 

2014-2015  a 7,65 el curs 2016-2017 (Vegeu taula E4.4), el que permet una atenció més individualitzada.   

Taula E4.4 - MGC 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster de Gestió Cultural de la 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 9,92 - 7,65 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 

L’adequació del professorat al programa formatiu és alta, manifestament associada als dos perfils, 

professionalitzador i de recerca, que presenta el Màster. Els estudiants tenen en el conjunt de docents una 

mostra excel·lent de persones que treballen o recerquen en gestió cultural. I el grau de satisfacció dels 

estudiants en l’àmbit docent és elevada, com s’observarà en l’estàndard 6. A més, aquells professors que 

no són experts en la temàtica cultural, fan una tasca lloable d’endinsament en el camp amb la cerca 

d’aplicabilitat dels seus coneixements en aquest camp en particular. És voluntat de la Coordinació del 

Màster l’augment de projectes de recerca i professionalitzadors desenvolupats per diferents professors del 

Màster, incidint especialment en la disseminació de resultats de projectes de recerca o consultoria que 

realitzen alguns dels professors.  

En els darrers dos anys s’han realitzat les següents accions en relació a l’estàndard 4. 

Acció 4: Adequació dels continguts impartits:  

Un dels elements fonamentals en el seguiment del Màster és garantir la qualitat dels coneixements 

transmesos i l’estàndard quant al nivell . És en aquest sentit que el Màster recollint les exigències de 

compliment obligatori fetes en la seva avaluació, optarà per la oferta de complements formatius en el curs 

vinent 2019-2020 (060-E12-05-16), en les qüestions relatives al control comptable.  Per altre banda, 

detectada la baixa satisfacció a l’assignatura ‘Polítiques de Comunicació i Marqueting Cultural’, s’ha 

procedit a canviar el professorat (prèvia demanda al Departament responsable) qui va iniciar la seva activitat 

el curs 2017-2018 i millorar l’adequació de continguts. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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4.9. Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

En aquest apartat es fa un anàlisi  de la adequació del professorat al programa formatiu  del Màster de 

Màrqueting i Investigació de Mercats. S’analitza l’experiència i formació del professorat i la seva adequació 

per cobrir les tasques acadèmiques. 

El Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats pretén oferir a l’alumnat una visió global i profunda des 

del punt de vista teòric-pràctic. Aquesta visió teòrica-pràctica és possible gràcies a la combinació de 

professorat amb perfils tant acadèmics com professionals . Com es detalla en el següent quadre, el Màster 

de Màrqueting i Investigació de Mercats disposa  al curs 2016-2017 d’un total de 27 professors amb 

experiència docent-investigadora i/o professional, amb un percentatge elevat de professors a temps 

complerts i doctors (gairebé el 63%). I més important encara: la càrrega docent d’aquest col·lectiu doctor 

supera el 70%, amb la pràctica totalitat de professors permanents doctors i també amb tres professors 

associats que també ho són. 

En aquest sentit, i donat el caràcter professional del màster es considera adequat que hi hagi un número 

elevat de professorat associat amb contacte directe amb les empreses per transmetre la  seva experiència 

professional al seu alumnat. A més, i com s’observarà posteriorment, els estudiants valoren molt 

l’enfocament pràctic  de les assignatures que fomenten els debats i els casos pràctics. En paral·lel i per 

consolidar aquest enfocament pràctic, al llarg del curs es proposa augmentar el nombre de seminaris 

impartits per professionals del sector (codi millora 060-E62-08-15). 

Quant a l’assignació del professorat necessari per impartir les assignatures del Màster, els departaments 

són els que assignen els professors. Si la coordinació s’assabenta d’alguna disfunció es comunica 

ràpidament als departaments per intentar corregir-la. Un percentatge elevat del professorat del Màster 

pertany a l’àrea de Màrqueting del Departament d’Empresa. El fet que la coordinació del màster sigui 

d’aquesta mateixa secció permet ser mes àgil avant qualsevol disfunció. 

Per el que fa a la supervisió i avaluació dels TFM, es la coordinació del Màster qui 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. És el propi estudiant qui s’encarrega d’escollir el seu tutor entre el 

professors del Màster, si bé, en alguns casos, això no és possible perquè aquest no pot assumir aquella 

càrrega de treball. Això passa més sovint en el cas de professors associats. Els que assumeixen la tutoria 

de la major part dels TFM són els professors titulars a temps complert, al disposar de més hores de 

dedicació. Com el TFM té un enfoc professionalitzador, en moltes ocasions els estudiants volen ser 

tutoritzats per professor associats. Actualment, per cobrir aquestes peticions, s’han incorporat al Màster 

altres professor associats de l’àrea de Màrqueting que, de fet, no són professors del Màster per tutoritzar 

TFM.. Aquest fet té un impacte sobre el percentatge de doctors (Taula 4.1), però al mateix temps està 

vinculat a una demanda de l’alumnat. 

Així mateix, l’opció de fer pràctiques en empreses i organitzacions del sector, tant de caràcter curricular 

como extracurricular contribueix al caràcter professionalitzador del Màster. Hi ha un professor doctor a 

temps complert que gestiona la tutoria acadèmica d’aquestes pràctiques. 

En el curs 2016-17 s’havia detectat que  no estava publicat a la web del Màster la relació de professors que 

intervenen en la titulació amb el seu breu resum curricular. Però actualment aquest fet ja s’ha corregit (140-

E21-01-16 ). 
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Taula E4.1 - MIM 
Professorat per categoria per al Màster Màrqueting i Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 2 7,41% 2 100% 2 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària 1 3,70% 1 100% 1 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 5 18,52% 5 100% 5 100% 0 0% 

Professor agregat 2 7,41% 2 100% 2 100% 2 100% 

Professor titular d'escola universitària 4 14,81% 2 50% 4 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 1 3,70% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 11 40,74% 3 27,27% 0 0% 0 0% 

Investigador 1 3,70% 1 100% 1 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 27 100% 17 62,96% 16 59,26% 3 11,11% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 
 

Al següents quadres s’observa que la major part de les hores del Màster les imparteixen professors-doctors, 
com ja s’ha assenyalat anteriorment. D’altra banda, ha augmentat el percentatge d’hores impartides per 
professors amb trams de recerca i docència vius. Els professors associats no disposen de trams, perquè 
no en poden sol·licitar, si bé els estudiants valoren als professors amb perfil professional per la seva visió 
pràctica.  
 

Taula E4.2 – MIM 
Hores de docència impartides per al Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i 

Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 79 6,22% 79 100% 79 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària 24 1,89% 24 100% 24 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 276 21,72% 276 100% 276 100% 0 0% 

 Professor agregat 85 6,69% 85 100% 85 100% 85 100% 

Professor titular d'escola universitària 194 15,26% 124 63,92% 194 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 196 15,42% 196 100% 196 100% 196 100% 

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 359 28,25% 78 21,73% 0 0% 0 0% 

Investigador 58 4,56% 58 100% 58 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 1271 100% 920 72,38% 912 71,75% 281 22,11% 

 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 
 
 
 
 
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
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Taula E4.3 - MIM 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Màrqueting i 

Investigació de Mercats de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 81,85% 7,26% 10,89% 38,20% 16,89% 44,91% 

2015-16 84,44% 5,76% 9,81% 39,53% 56,89% 3,58% 

2016-17 
 

78,91% 6,69% 14,40% 32,81% 3,62% 63,57% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

També s’observa al següent quadre que amb el professorat del Màster es poden cobrir les tasques 

acadèmiques de la titulació. 

Taula E4.4 - MIM 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster de Màrqueting i 

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

2014 - 
15 

2015 - 
16 

201
6 - 
17 

Estudiants ETC / PDI ETC 8,31 6,90 8,36 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

Pel que fa a la valoració de la participació en les enquestes de satisfacció dels estudiants, cal dir que el 

nombre de respostes recollides per assignatures al 2015-2016 va ser del 55,3% (amb una participació més 

alta al primer semestre -71,5%- que al segon -39,1%-). Per al curs 2016-2017, s’observa una baixada 

significativa: la participació en les enquestes va ser només del 26,4% (25,2% al primer semestre i 27,8% al 

segon semestre).  

Al curs 2015-2016, s’han pogut fer informes del 100% de les assignatures al primer semestre i del 92,3 % 

dels grups planificats al segon semestre. Al curs 2016-2017, s’han pogut fer informes del 81,8% de les 

assignatures al primer semestre i del 75 % dels grups planificats al segon semestre. 

S’ha fet una proposta de millora per al curs 2017-2018 (codi TC-130-E32-02-15) consistent en fer més 

recordatoris des de la coordinació del màster via correu electrònic, tant als estudiants com als professors: 

als estudiants per animar-los a contestar l’enquesta per la importància de conèixer les seves opinions; i als 

professors per demana’ls-hi que els estudiants puguin fer l’enquesta mitjançant dispositiu mòbil a la pròpia 

aula, tal i com es recomana des de l’Àrea Acadèmica de la Facultat. 

Respecte el grau de satisfacció general amb el professorat, es disposa de dades per al curs 2015-2016 i 

per al curs 2016-2017, si bé per aquest darrer només es disposa de la informació per assignatures. Per 

poder fer la comparativa  dels dos cursos, s’agafa l’item  “En general estic satisfet/a amb l’activitat docent 

duta a terme pel professor de la assignatura” dels resultats de les enquesta per assignatura. El curs 2015-

2016, la mitjana va ser  de 6,7/10 al primer semestre i de 7,9/10  al segon semestre. Al curs 2016-17 la 

mitjana ha estat de 7,6/10 al primer semestre i de 6,6/10 al segon semestre.  

Aquestes desviacions venen donades pel fet que hi ha diferències importants en el grau de satisfacció dels 
estudiants respecte a la labor docent dels professors. Concretament al primer semestre de 2015-2016, d’un 
total de 14 professors, hi ha dos professors valorats entre 8/10 i 9/10, sis amb una qualificació entre 7/10 i 
8/10, tres professors valorats entre 5/10 i 7/10 i tres amb una qualificació inferior a 5/10. En el segon 
semestre del curs 2015-16, on el grau de satisfacció general amb el professorat de mitjana va esser millor, 
no hi ha tanta desviació. D’un total de 11 professors , hi ha set professors amb una qualificació entre 8/10 i 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
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9/10, tres amb una qualificació entre 7/10 i 8/10 i un professor entre 6/10 i 7/10. Al curs 2016-2017, al primer 
semestre, de 9 professors amb informe, només n’hi ha un amb una valoració inferior a 5/10, mentre que 
tres professors són valorats entre 7/10  i 8/10, altres tres són valorats entre 8/10 i 9/10 i els dos restants per 
sobre 9/10. AI segon semestre del 2016-17, comptem amb informe de 9 professors, d’aquests, un és valorat 
per sota de 5/10, dos són valorats entre 5/10 i  7/10, tres obtenen una puntuació entre 7/10 i 8/10 i els tres 
restants són valorats entre 8/10 i 9/10. 
 
Al curs 2015-16, els  quatre ítems analitzats relatius al: 1) compliment de les tasques com a docent, 2) al 
manteniment d’un bon clima de comunicació, 3) a la relació amb els estudiants i  4) a la claredat per 
transmetre els continguts, es valoren per igual, tant al primer semestre, entre un 6,7/10 i un 7,2/10 els quatre 
items; com al 2n semestre, que oscil·len entre un 7,8/10 i un 8,0/10. (No es disposen d’aquestes dades al 
curs 2016-2017). 
 
Al Màster, atès el seu enfoc professionalitzador s’acostuma a valorar més al professor associat per la seva 
experiència professional i metodologia pràctica. 
 
En definitiva, de l’anàlisi realitzat cal concloure que el professorat que imparteix el Màster és suficient i 
adequat, d’acord amb les característiques de la titulació i el nombre d’estudiants. Tot i això, és necessari 
augmentar el nombre de respostes dels estudiants a les enquestes de satisfacció per tindre una fotografia 
més real de la situació (TC-130-E32-02-15). En general, però, es realitza una valoració positiva dels 
resultats de les enquestes d’opinió dels estudiants tan pel curs 2015-16 com pel curs 2016-17 amb algunes 
excepcions, que actualment s’estan corregint. 
 

4.10. Màster de Recerca en Empresa4 

Informació pública relativa al professorat que imparteix el programa 
 
L’accés a la informació pública referent al professorat del Màster de Recerca en Empresa ha millorat 
considerablement en els últims anys. D’una banda, des de la Facultat d’Economia i Empresa s’ha impulsat 
el projecte de la UB Business School, que té com a objectius la millora de la visualització de la recerca 
desenvolupada al centre en l’àmbit d’empresa, la consolidació i internacionalització dels programes de 
postgrau en aquest àmbit perquè siguin atractius i competitius a nivell internacional i l’impuls d’una política 
de contractació oberta i internacional a través del ‘Job Market’. La UB Business School compta amb una 
oficina de suport des d’on es gestiona la pàgina web en la qual es poden trobar els perfils dels investigadors 
en empresa de la facultat, amb la informació sobre les seves dades de recerca així com els links al seus 
CV i pàgines web personals. Veure la següent URL: www.ub.edu/business-school/ca/researchers.  
 
També des de la mateixa web de l’UB Business School, el Màster de Recerca en Empresa compta amb un 
espai específic on s’accedeix fàcilment al perfil dels professors del programa: www.ub.edu/business-
school/ca/msc-in-business-research/#phdb-lecturers053b-d05d.  
 
A part de la pàgina web, l’UB Business School també gestiona un compte d’Instagram 
(@unibarcelona.business), un compte de Twitter (@ubbusinessbcn) i un compte de Linkedin 
(www.linkedin.com/showcase/universitat-de-barcelona-business-school) on es publiquen les novetats 
sobre seminaris de recerca, tesis doctorals defensades, articles publicats dels investigadors de l’àrea 
d’empresa, etc. 
 
D’una altra banda, la Universitat de Barcelona ha posat en marxa una web on hi consta el CV institucional 
de tots els professors de la Facultat d’Economia i Empresa consistent en unes dades resumides de la 
recerca més important realitzada en els darrers anys, on es pot trobar referència a publicacions recents, 

                                                           
4 Com a complement de les taules E4.1-MRE, E4.2-MRE, E4.3-MRE i E.4.4 MRE, per aquest màster s’inclouen un 

seguit d’evidències complementàries. Aquestes evidències es troben en un fitxer que acompanya aquest document. 

http://www.ub.edu/business-school/ca/researchers
http://www.ub.edu/business-school/ca/msc-in-business-research/
http://www.ub.edu/business-school/ca/msc-in-business-research/
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participació en projectes de recerca, tesis dirigides, línies de recerca, participacions en congressos, etc. En 
la següent URL es pot trobar la informació corresponent:  
 
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/indexos/index.html 
 
Adequació del perfil de professorat en funció de l’experiència investigadora i resultats de la investigació 
contrastables, d’acord als estàndards internacionals 
 
El professorat del màster està constituït íntegrament per doctors i professorat a temps complet de la pròpia 
universitat i integrats en la dinàmica de recerca i de les línies de recerca de la Facultat, segons reflecteixen 
les taules E.4.1 - MRE i E4.2 – MRE. 
 

Taula E4.1 – MRE 
Professorat per categoria per al Màster Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2017-18  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 1 3,70% 1 100,0% 1 100,0% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 13 48,15% 13 100,0% 13 100,0% 2 15,38% 

Professor agregat 4 14,81% 4 100,0% 4 100,0% 4 100% 

Professor titular d'escola universitària 1 3,70% 1 100,0% 1 100,0% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 4 14,81% 4 100,0% 4 100,0% 1 25% 

Professor associat o associat mèdic         

Investigador         

Altres 4 14,81% 4 100,0% 4 100,0% 1 25% 

No disponible         

TOTAL 27 100,0% 27 100,0% 27 100,0% 8 29,63% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 
Taula E4.2 – MRE 

Hores de docència impartides per al Màster de Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2017-18  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 7,5 1,0% 7,5 100,0% 7,5 100,0% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 380,5 51,8% 380,5 100,0% 380,5 100,0% 50 13,14% 

Professor agregat 143,0 19,5% 143,0 100,0% 143,0 100,0% 143 100,0% 

Professor titular d'escola universitària 22,5 3,1% 22,5 100,0% 22,5 100,0% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 95,5 13,0% 95,5 100,0% 95,5 100,0% 30,5 31,94% 

Professor associat o associat mèdic         

Investigador         

Altres 85,0 11,6% 85,0 100,0% 54,5 100,0% 16 18,82% 

No disponible         

TOTAL 734,0 100,0% 734,0 100,0% 703,5 100,0% 239,5 32,63% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 
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El professorat del màster s’ha anat renovant de forma progressiva en els últims anys amb l’objectiu 
d’incorporar investigadors més joves i amb major potencial investigador. Així, en el curs 2014-15 hi havien 
tres catedràtics sense cap tram de recerca; en el 2015-16 s’havia reduït la xifra a dos, en el 2016-17 a un, 
i al curs 2017-18 ja no en quedava cap. 
 
Paral·lelament, amb l’objectiu d’incrementar la massa crítica d’investigadors d’alt perfil internacional, la 
Facultat d’Economia i Empresa ha apostat per una política de contractació oberta i internacional a través 
del ‘Job Market’. L’oficina de suport a la UB Business School s’encarrega de coordinar totes les actuacions 
necessàries: publicació d’ofertes, gestió de sol·licituds, coordinació de les comissions d’avaluació, gestió 
de la participació dels comitès d’entrevistadors a les trobades internacionals ‘Job Market’ i donar suport en 
el procés d’incorporació dels nous investigadors a la Universitat de Barcelona.  
 
Des del curs acadèmic 2015-16 s’han incorporat al Màster de Recerca en Empresa set professors post-doc 
amb perfil d’investigadors joves actius en recerca, que a data de desembre de 2018 entre els set tenen 
publicats 9 articles en Q1 en revistes indexades al JCR del ISI, 3 en Q2, 7 en Q3 i 5 en Q4, en els darrers 
anys, segons es pot comprovar en els seus ORCID. Aquests articles han estat aconseguits en els darrers 
anys. Veure l’evidència adjuntada Ev.4.1. 
 
D’altra banda, el pes dels crèdits impartits per professors amb trams de recerca vius ha augmentat des del 
44,1% del total de les hores impartides en el màster en el curs 2015-16 fins al 59,5% en el curs 2017-18, 
segons es pot veure en la taula E4.3 - MRE . És important destacar que també ha disminuït el percentatge 
de docència impartida per professors sense tram, des del 38% al curs 2015-16 fins al 29,2% al curs 2017-
18. És important remarcar que aquest augment en la proporció dels trams vius ha estat paral·lela a 
l’augment dels trams de docència vius, que segons es pot veure en la mateixa taula van passar del 13,3% 
de les hores de docència en el curs 2015-16 al 64,8% en el curs 2017-18. La progressiva disminució de la 
ratio estudiants/professorat, reflectits en la taula E4.4 - MRE constitueixen un altre indicador de millora de 
la qualitat docent, avalada també pels bons indicadors de satisfacció dels estudiants que mostren les taules 
6.1-MRE i 6.2-MRE. Només unes poques assignatures presenten un nivell de satisfacció baix, en les que 
des de la coordinació del màster s’està treballant per tal de solucionar la baixa qualificació. 
 

Taula E4.3 - MRE 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Recerca en Empresa 

de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2017-18  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 41,03% 7,37% 51,60% 26,28% 11,75% 61,97% 

2015-16 37,95% 17,92% 44,13% 22,74% 64,01% 13,25% 

2016-17 38,43% 15,68% 45,89% 23,26% 11,50% 65,23% 

2017-18 29,2% 11,38% 59,5% 15,7% 19,4% 64,8% 

Notes i Fonts: Centre 

Taula E4.4 - MRE 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster de Recerca en Empresa 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 5,96 6,36 4,99 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 
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 En la lectura d’aquestes dades també cal tenir en compte que els professors post-doc que imparteixen 
docència en el Màster, tot i tenir una activitat intensa en publicacions no poden demanar encara trams ni 
de recerca ni de docència. 
 
La política de contractació de professorat actiu en recerca i el propi esforç de tots els investigadors que 
imparteixen docència en el Màster de Recerca en Empresa ha proporcionat una notable millora en l’output 
de publicacions, segons es pot veure en l’evidència adjuntada Ev.4.2. Agafant les dades disponibles dels 
dos darrers anys de retribució de l’output de la Facultat, en l’any 2016 els 28 professors del màster han 
publicat 12 articles-professor en revistes indexades en els tres primers quartils del JCR: 2 vegades en Q2 i 
10 vegades en Q3. Tenint en compte que alguns d’aquests articles han estat co-autoritzats per dos 
professors del màster, l’output net ha estat de 10 articles diferents: 2 en Q2 i 8 en Q3. No hi ha dades 
disponibles de les publicacions en Q4 del JCR per a l’any 2016.  
 
Tanmateix, a la mateixa taula es pot observar una progressió important a l’any 2017, tant en quantitat com 
en qualitat. En aquest any el nº d’articles-professor publicats en Q1-Q3 ha augmentat a 26, dels quals 4 en 
Q4, 10 en Q2 i 12 en Q3, corresponents a 19 articles diferents, 3 en Q1, 9 en Q2 i 7 en Q3. En el conjunt 
dels dos anys el nº d’articles-professor publicats en Q1-Q3 ha augmentat a 38, dels quals 4 en Q4, 12 en 
Q2 i 22 en Q3. De mitjana els 28 professors del màster haurien publicat 1,4 articles en Q1, Q2 i Q3 en 
aquests dos anys (2016 i 2017), ó 0,7 articles-any de mitjana per professor, indicant una bona productivitat 
de recerca.  
 
A mode de comparació, en el període 2010-2014, en el Departament més productiu d’Europa en 
Comptabilitat, el de la London School of Economics, els seus 16 professors (de 28 professors permanents) 
que van publicar en el JCR en aquests 5 anys, de mitjana van publicar 0,79 articles per any. Només 5 
professors (dels 28 professors del Dpt., o dels 16 que havien publicat algun article en els 5 anys en JCR) 
van publicar 5 ó més articles en els 5 anys observats (elaboració pròpia a partir del WoS del JCR i de dades 
de gener de 2015 de la pàgina web London School of Economics: http://www.lse.ac.uk/accounting/people).  
Aquestes dades proporcionen una primera indicació que els indicadors de recerca dels professors del 
Màster de Recerca en Empresa estan actualment en la línia d’altres universitats europees. 
 
Organització juntament amb la direcció dels departaments, grups de recerca en Empresa i el programa de 
Doctorat en Empresa de cursos formatius per cobrir necessitats del professorat. 
 
Conjuntament amb el programa de doctorat es va organitzar un curs, que es va impartir el juny de 2017 
sobre qüestions de recerca i direcció de treballs de fi de màster i de tesis doctorals, adreçat a professors 
del màster i possibles directors de tesi doctoral.  
 
A part d’això, el 23 d’abril de 2018 es va organitzar juntament amb el Programa de Doctorat i el Departament 
d’Empresa un Symposium sobre la internacionalització de la recerca en Empresa destinat tant a professors 
com a joves investigadors. El Symposium titulat “Symposium on the Internationalization of Business 
Research” tenia com objectiu debatre sobre com orientar internacionalment la carrera dels investigadors de 
l’àrea d’empresa. Així es va convidar a investigadors de prestigi internacional com David King de la Florida 
State University, Jordi Surroca de la University of Groningen i Alfredo Jiménez de la Kedge Business School 
per a que expliquessin les seves experiències internacionals. A la jornada, van assistir tant professors com 
estudiants del Màster i del Programa de Doctorat. En les evidències adjuntades Ev.4.3 i Ev4.4 es poden 
consultar les evidències de la convocatòria, assistència i del contingut d’aquesta jornada. 
 
Tanmateix, els professors tenen a disposició tota l’oferta de cursos formatius del ICE, que s’anuncien a la 
web del ICE: http://www.ub.edu/ice/content/professorat-universitat?page=12 
 
 
 
 
 
 

http://www.lse.ac.uk/accounting/people
http://www.ub.edu/ice/content/professorat-universitat?page=12
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4.11. Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

Un dels punts forts del Màster de Sociologia és l’adequació i qualitat del seu professorat. El professorat 

disposa de les qualificacions i reconeixements externs establerts, així com de l’experiència i la dedicació 

adequades per desenvolupar una formació de qualitat.  

El curs 2016-17 el 85% del professorat és doctor (23 de 27 professors). El 63% del professorat té dedicació 

a temps complet. Els professors associats són majoritàriament professionals experts en els àmbits en els 

que imparteixen docència. És el cas del responsable i tutor del programa de pràctiques, un professional 

directiu en l’àmbit de la gestió pública local, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha posat en marxa i 

enriquit notablement el programa de practiques del Màster. També entre el professorat associat al Màster, 

comptem amb la contribució del professor ICREA Peter Wagner. 

 
Taula E4.1 - MSO 

Professorat per categoria per al Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Facultat d’Economia i 
Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 5 18,52% 5 100% 5 100% 2 40% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 6 22,22% 6 100% 6 100% 1 16,67% 

Professor agregat 4 14,81% 4 100% 4 100% 4 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador 1 3,70% 0 0% 1 100% 1 100% 

Professor Lector 1 3,70% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor associat o associat mèdic 10 37,04% 6 60% 0 0% 1 10% 

Investigador         

Altres         

No disponible         

TOTAL 27 100% 22 81,48% 17 62,96% 10 37,04% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 
 

En termes d’hores de docència impartides (HIDA), la relació és encara més favorable al professorat doctor 

i a temps complet. 

Hi ha hagut una evolució favorable en els tres anys pels quals es presenten les dades que figuren a 

continuació, amb un percentatge creixent de professorat que disposa de trams vius de recerca i de 

docència. El curs 2016-17 el 43% del professorat té un tram viu de recerca i un 15% trams no vius. El 41,5% 

del professorat que no disposa de trams de recerca correspon bàsicament al professorat associat i al 

professorat a temps complet més jove en procés d’obtenció de trams. Addicionalment, el 53% del 

professorat disposa de trams de docència, majoritàriament els coordinadors docents que corresponen al 

professorat amb més experiència docent i investigadora. En aquests moments no disposem dels enllaços 

actualitzats a les seves pàgines web de la UB, perquè s’està completant la nova web del màster, dins de la 

nova plataforma de l’Escola de Postgrau en Sociologia de la UB (previsiblement accessible a partir del 

febrer de 2019).   

 
 
 
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment
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Taula E4.2 – MSO 
Hores de docència impartides per al Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 128 15,76% 128 100% 128 100% 44 34,38% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 181 22,29% 181 100% 181 100% 30 16,57% 

Professor agregat 121 14,90% 121 100% 121 100% 121 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador 22 2,71% 0 0% 22 100% 22 100% 

Professor Lector 45 5,54% 45 100% 45 100% 45 100% 

Professor associat o associat mèdic 315 38,79% 216 68,57% 0 0% 45 14,29% 

Investigador         

Altres         

No disponible         

TOTAL 812 100% 691 85,10% 497 61,21% 307 37,81% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 
  

Taula E4.3 - MSO 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Sociologia: 

Transformacions Socials i Innovació de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 48,22% 12,51% 39,27% 48,70% - 51,30% 

2015-16 43,50% 14,96% 41,54% 40,26% 49,41% 10,33% 

2016-17 
 

41,50% 15,27% 43,23% 47,04% - 52,96% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

L’assignació de la supervisió i tutoria dels TFM la fa la Comissió Acadèmica del Màster tenint en compte la 

proposta de línies de recerca i de tutors que fan els mateixos estudiants a partir del segon semestre del 

primer curs del Màster, quan ja han tingut l’oportunitat d’assistir a tots els cursos i a les presentacions de 

tots els Grups de Recerca Consolidats. 

El  professorat està implicat en projectes de recerca reconeguts. Tots els IP dels Grups de recerca 

consolidats en Sociologia són professors i coordinadors docents de les assignatures del Màster que 

imparteixen, el curs 2016-17 eren deu SGR. Tant les enquestes dels estudiants – que com s’indicarà a 

l’estàndard 6  - com els informes que aporten els representants dels estudiants semestralment a la Comissió 

Acadèmica del Màster, mostren una notable o excel·lent satisfacció vers la competència docent i 

l’experiència investigadora i professional del professorat dels cursos, com dels tutors de TFM. 

 

 

 



   
 

103 
 

Taula E4.4 - MSO 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster Sociologia: 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 4,24 5,06 6,43 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

El nombre, les credencial i l’estabilitat del professorat són suficients per a garantir una excel·lent atenció i 

supervisió dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge amb una ràtio de 6,4 estudiants per professor 

en Equivalència a Temps Complet, que ha augmentat fruit de la millora en la matriculació. 

 

4.12. Màster d'Història Econòmica 

A continuació es presenten les dades més importants referents a l’estàndard sobre l’adequació del 
professorat al programa formatiu de l’informe de seguiment del Màster d’Història Econòmica per al curs 
2016-17.  
 
Les característiques del professorat que imparteix docència al màster reuneix els requisits d’especialització 
en recerca amb escreix (veure taula E4.1). El 100% del professorat són doctors. Gairebé  un 18% són 
catedràtics d’universitat, un 29% és professorat titular, i un 35% són professors agregats. Cal recordar que 
en ser un màster interuniversitari el professorat pertany a les tres universitats participants. Amb una única 
excepció, el professorat que imparteix la docència té contractes a temps complert.  
 

Taula E4.1 - MHE 
Professorat per categoria per al Màster d'Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 3 17,65% 3 100% 3 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària         

Professor titular d'universitat 5 29,41% 5 100% 5 100% 2 40% 

Professor agregat 6 35,29% 6 100% 6 100% 6 100% 

Professor titular d'escola universitària 1 5,88% 1 100% 1 100% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 1 5,88% 1 100% 0 0% 0 0% 

Investigador 1 5,88% 1 100% 1 100% 1 100% 

TOTAL 17 100% 17 100% 16 94,12% 9 52,94% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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Taula E4.2 – MHE 
Hores de docència impartides per al Màster d'Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 88 17,56% 88 100% 88 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 105 20,96% 105 100% 105 100% 40 38,10% 

Professor agregat 249 49,70% 249 100% 249 100% 249 100% 

Professor titular d'escola universitària 32 6,39% 32 100% 32 100% 0 0% 

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 16 3,19% 16 100% 0 0% 0 0% 

Investigador 11 2,20% 11 100% 11 100% 11 100% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 501 100% 501 100% 485 96,81% 300 59,88% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 
 
Les hores de docència apareixen a la taula E4.2. Gairebé un 18% de les hores són impartides per 
catedràtics universitaris, un 21% per titulars d’universitat, un 50% per professorat agregat, un 6% per 
professorat titular d’escola universitària, un 3% per associats i un 2% per investigadors. El 100% de les 
hores són impartides per doctors.  
 
Els trams del professorat apareix a la taula E4.3. En aquest cas, tenim informació sobre els tres cursos 
acadèmics. S’observa una tendència a la baixada de les hores impartides per professorat sense trams de 
recerca o trams no vius, mentre que per contra augmenta el darrer curs la docència de professorat amb 
trams de recerca vius. En termes de trams de docència la tendència no és clara, més aviat s’observa una 
menor participació de trams de docència vius el curs 2015-16. En tot cas, el curs 2016-17 el 73% de la 
docència va ser impartida per professorat amb tram docent viu i el 77,5% per professorat amb tram de 
recerca viu.  
 

Taula E4.3 - MHE 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster d'Història Econòmica de 

la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 22,20% 26,53% 51,26% 14,80% 9,39% 75,81% 

2015-16 38,24% 10,37% 51,39% 34,34% 55,30% 10,37% 

2016-17 9,58% 12,97% 77,45% 13,77% 12,97% 73,25% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 

 
La relació d’estudiants per PDI ha variat al llarg dels cursos degut a les oscil·lacions en el nombre 
d’estudiants que es mostra en l’estàndard 1 d’aquest informe. El curs 2014-15 era de gairebéi 9 estudiants 
per professorat, el curs 2015-16 de gairebé 4 i el curs 2016-17 de 10. En tots els casos es tracta d’una 
relació adequada.  
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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Taula E4.4 - MHE 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster d'Història Econòmica de 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 8,92 3,57 10,32 

 

Tot el professorat assoleix un nivell de recerca de reconegut prestigi en els diferents àmbits de cadascuna 
de les assignatures en les que imparteixen la seva docència. A continuació es presenten els links als 
currículums del professorat:  
 
Professorat de la Universitat de Barcelona:  

Jordi Catalan: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/jordi.catalan.ub.edu.html 

Marc Prat: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/marc.prat.ub.edu.html 

Ramon Ramon: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/ramon.ub.edu.html 

Yolanda Blasco: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/yolandablasco.ub.edu.html 

Alfonso Herranz: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/alfonso.herranz.ub.edu.html 

Sergio Espuelas: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/sergio.espuelas.ub.edu.html 

Miquel Gutierrez: http://www.ub.edu/histeco/esp/gutierrez.htm 

Alejandro Sánchez: http://www.ub.edu/histeco/esp/asanchez.htm 

Paloma Fernández: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/palomafernandez.ub.edu.html 

Javier San Julián: http://www.ub.edu/histeco/esp/sanjulian.htm 

Enric Tello: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/tello.ub.edu.html 

Jordi Planas: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/j.planas.ub.edu.html 

Anna Carreras: http://www.ub.edu/histeco/cat/carreras.htm 

Marc Badia: https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/mbadia.ub.edu.html 

Professorat de la Universitat de Saragossa:  

Javier Silvestre:https://economia_aplicada.unizar.es/personal/francisco-javier-silvestre-rodriguez 

Luis German: https://economia_aplicada.unizar.es/personal/luis-german-zubero 

Iñaki Iriarte: https://economia_aplicada.unizar.es/personal/jose-ignacio-iriarte-goni 

Vicente Pinilla: https://economia_aplicada.unizar.es/personal/vicente-jose-pinilla-navarro 

Pilar Erdozain: https://economia_aplicada.unizar.es/personal/maria-pilar-erdozain-azpilicueta 

Ernesto Clar: https://economia_aplicada.unizar.es/personal/ernesto-clar-moliner 

Professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona:  

Roser Nicolau: http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadors/66-investigadores-individuales-/-

roser-nicolau-nos/75-roser-nicolau-nos 

Josep Pujol: https://www.researchgate.net/profile/Josep_Pujol-Andreu 

Montserrat Llonch: https://scholar.google.com/citations?user=VnoQnFMAAAAJ&hl=en 

Jordi Maluquer: https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Maluquer_de_Motes_i_Bernet 

Gabrielle Capelli: http://www.ceistorvergata.it/Public/files/mesci/file/CV-ENG-

CAPPELLI%20GABRIELE.pdf 

Pedro Fatjó: http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadores/58-investigadores-individuales-

/pedro-fatjo-gomez/67-pedro-fatjo-gomez?lang=es 

Anna Aubanell: http://www.proyectonisal.org/index.php/es/investigadores/54-investigadores-individuales-

/anna-maria-aubanell-jubany/63-anna-maria-aubanell-jubany 

 

Respecte a les enquestes d’opinió dels estudiants sobre el professorat per al curs 2015-16, es constaten 
bons nivells de satisfacció a partir de les dades de la taula E6.1, que es presenta en l’estàndard 6 d’aquest 
informe, en la columna relativa al professorat. En la taula es veu que les notes dels estudiants van d’un 
mínim de 7,4 a un màxim de 9,1, amb una nota mitjana de 8,6. Respecte al curs 2016-17, les notes van del 

https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/jordi.catalan.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/marc.prat.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/ramon.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/yolandablasco.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/alfonso.herranz.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/sergio.espuelas.ub.edu.html
http://www.ub.edu/histeco/esp/gutierrez.htm
http://www.ub.edu/histeco/esp/asanchez.htm
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/palomafernandez.ub.edu.html
http://www.ub.edu/histeco/esp/sanjulian.htm
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/tello.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/j.planas.ub.edu.html
http://www.ub.edu/histeco/cat/carreras.htm
https://webgrec.ub.edu/webpages/000005/cat/mbadia.ub.edu.html
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/francisco-javier-silvestre-rodriguez
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/luis-german-zubero
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/jose-ignacio-iriarte-goni
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/vicente-jose-pinilla-navarro
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/maria-pilar-erdozain-azpilicueta
https://economia_aplicada.unizar.es/personal/ernesto-clar-moliner
http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadors/66-investigadores-individuales-/-roser-nicolau-nos/75-roser-nicolau-nos
http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadors/66-investigadores-individuales-/-roser-nicolau-nos/75-roser-nicolau-nos
https://www.researchgate.net/profile/Josep_Pujol-Andreu
https://scholar.google.com/citations?user=VnoQnFMAAAAJ&hl=en
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Maluquer_de_Motes_i_Bernet
http://www.ceistorvergata.it/Public/files/mesci/file/CV-ENG-CAPPELLI%20GABRIELE.pdf
http://www.ceistorvergata.it/Public/files/mesci/file/CV-ENG-CAPPELLI%20GABRIELE.pdf
http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadores/58-investigadores-individuales-/pedro-fatjo-gomez/67-pedro-fatjo-gomez?lang=es
http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/investigadores/58-investigadores-individuales-/pedro-fatjo-gomez/67-pedro-fatjo-gomez?lang=es
http://www.proyectonisal.org/index.php/es/investigadores/54-investigadores-individuales-/anna-maria-aubanell-jubany/63-anna-maria-aubanell-jubany
http://www.proyectonisal.org/index.php/es/investigadores/54-investigadores-individuales-/anna-maria-aubanell-jubany/63-anna-maria-aubanell-jubany
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8,6 al 10, amb una mitjana de 9.5 (cal assenyalar que en aquest cas el professorat extern a la universitat 
no va ser valorat, cosa que explica els zeros que apareixen en aquesta columna).  
 
En conclusió, el professorat que imparteix docència al màster d’història econòmica és suficient i adequat, 
d’acord amb les característiques de la titulació i el nombre d’estudiants.  
 

4.13. Màster d'Economia 

El Màster d’ Economia té un nombre de professors suficient per a complir amb les tasques docents 
assignades. El professorat té la formació, la motivació i l’ experiència adequada per a impartir els cursos. A 
més, per participar en el màster es requereix que tinguin recerca activa. 
 
El professorat que va participar en la docència del màster en el curs 2016-17 va ser l’ adequat. En primer 
lloc, la Taula E4.1 mostra que els 44 professors que varen impartir cursos eren doctors. D’ aquests 
professors, 10 eren catedràtics d’universitat (22,73%), 21 eren professors titulars o agregats (47,7%), i 8 
eren professors lectors (18,18%). En segon lloc, la Taula E4.2 reflexa que del total d’hores impartides, el 
26,18% les van donar catedràtics d’universitat, el 47.89 % professors titulars o agregats, i el 13,03% 
professors lectors. En tercer lloc, la Taula E4.3 mostra que en el curs 2016-17, del total d’hores impartides, 
el 75,19% les va donar professors amb un “tram de recerca” viu i el 8,19% professors amb  “trams de 
recerca no vius”. A més, un 76.67% de professors del màster tenien un “tram de docència” viu i el 5,46% 
tenen un “tram de docència” no viu. En diversos casos, els professors del màster que no tenen un tram de 
recerca o docència es per què la seva situació contractual no els ho permet demanar. En general, es tracte 
de professorat no permanent, com per exemple professors visitants que poden acreditar recerca en l’àrea 
però administrativament encara no reuneixen les condicions per poder sol·licitar un tram. Destaquem 
positivament l’augment en el nombre de professors amb trams de recerca i docència vius.  
 
Finalment, la Taula E4.4 evidència que la relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) 
en el màster ha augmentat del 3,73 en el curs 2014-15 al 7,27 en el 2016-17. Aquest canvi es deu a 
l’augment en el nombre d’alumnes matriculats, ja que el nombre de professors s’ha mantingut relativament 
constant en els darrers anys.  
 

Taula E4.1 - MEC 
Professorat per categoria per al Màster d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 10 22,73% 10 100% 10 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 13 29,55% 13 100% 13 100% 3 23,08% 

Professor agregat 8 18,18% 8 100% 8 100% 8 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 8 18,18% 8 100% 8 100% 7 87,50% 

Professor associat o associat mèdic 2 4,55% 2 100% 0 0% 0 0% 

Investigador 1 2,27% 1 100% 1 100% 0 0% 

Altres 2 4,55% 2 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 44 100% 44 100% 40 90,91% 18 40,91% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment
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Taula E4.2 – MEC 
Hores de docència impartides per al Màster d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17 
  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 422 26,18% 422 100% 422 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 572 35,48% 572 100% 572 100% 128 22,38% 

Professor agregat 200 12,41% 200 100% 200 100% 200 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 210 13,03% 210 100% 210 100% 190 90,48% 

Professor associat o associat mèdic 96 5,96% 96 100% 0 0% 0 0% 

Investigador 16 0,99% 16 100% 16 100% 0 0% 

Altres 96 5,96% 96 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 1612 100% 1612 100% 1420 88,09% 518 32,13% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 
 
 
 

Taula E4.3 - MEC 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de d’economia de la 

Facultat  
d’Economia i Empresa 

Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 28,12% 7,56% 64,32% 29,44% 10,74% 59,81% 

2015-16 26,98% 13,92% 59,11% 35,91% 45,36% 18,73% 

2016-17 
 

16,63% 8,19% 75,19% 17,87% 5,46% 76,67% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 
 

Taula E4.4 - MEC 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster d’economia de la 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 3,73 5,74 7,27 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 

 
El Màster d’Economia de la UB és un màster de recerca i és la principal via per accedir al programa de 
doctorat en economia de la universitat. En aquest sentit, la direcció del màster considera molt rellevant que 
els seus professors tinguin trams de recerca vius, publiquin periòdicament en revistes acadèmiques 
indexades i de prestigi internacional, i participin en activitats de difusió de la recerca com ara workshops i 
conferències, i en comitès editorials de revistes acadèmiques. Els professors també són els responsables 
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de dirigir els treballs finals de màster, que han de ser treballs de qualitat i publicables en revistes 
acadèmiques internacionals.  
 
Respecte a l’organització de la docència, cada any la coordinació del màster demana el professorat per 
impartir les assignatures del màster als departaments. Els departaments seleccionen els professors, però 
tenint en compte els requisits d’excel·lència en recerca establerts pel propi màster. En aquest sentit, els 
criteris d’assignació dels professors pels departaments estan perfectament alineats amb els de la 
coordinació del màster.  
 
Els perfils acadèmics actualitzats dels professors del màster es poden trobar a la web de la UB School of 
Economics: http://www.ub.edu/school-economics/faculty/. 
 
Al final del segon curs del màster, en el sisè trimestre, els alumnes han de presentar el treball final de 
màster (TFM). Tots els professors dels màster i de la UB School of Economics poder dirigir aquests treballs, 
ja que tots tenen la qualificació acadèmica per a fer-ho. Al final del quart trimestre de màster (cap al mes 
de Desembre) hi ha una reunió d’ orientació on s’explica als alumnes els requisits dels TFMs i com 
s’avaluen. També es demana als alumnes que escullin un director i un tema pel seu treball, en funció dels 
seus interessos. Els alumnes solen entrevistar-se amb diversos professors, visiten les seves webs i la seva 
recerca, i finalment escullen tema i director del TFM. És interessant destacar que cada vegada és més 
habitual que els TFMs tinguin dos co-directors, un aspecte que pot millorar la qualitat final de la recerca. 
Per altre costat, alguns alumnes tenen dificultats en trobar tema i director i en aquest cas reben 
assessorament de la coordinació del màster.  
 
Els TFMs es poden presentar a finals del mes de Juny o a principis de Setembre. La  direcció del màster 
escull diferents comissions que s’encarreguen d’ avaluar els TFMs. Habitualment, 6 professors participen a 
la comissió avaluadora de TFM del Juny i 3 a la de Setembre. També hi ha professors suplents per a les 
dues avaluacions. 
 
En el curs 2016-2017 hi havia 18 alumnes matriculats pel TFM i només 3 no el van presentar per diversos 
motius (raons personals, obligacions professionals, interès en aprofundir mes en el tema de recerca, 
negativa del director, etc). Dels 15 treballs defensats, 4 alumnes van aprovar, 8 van obtenir un notable, 2 
un excel·lent i 1 una matrícula d’honor.  
 
Pel que fa a la valoració de les enquestes d’opinió dels estudiants sobre el professorat, destaquem que 
disposem d’informes per a 21 assignatures pel curs 2015-16 i de 30 assignatures pel curs 2016-17, tot i 
que en diversos casos la participació està per sota del 30%. En termes generals, observem que el nivell de 
satisfacció és elevat. En poques ocasions la valoració de l’activitat del professorat va estar per sota de 7, i 
només en un cas la valoració va estar per sota de 5. La coordinació del màster ha tractat aquest cas amb 
els professors afectats. També és important destacar que, en general, les assignatures obligatòries que es 
cursen en els dos primers trimestre del màster tenen valoracions més baixes. Això es pot explicar per la 
càrrega de treball d’aquestes assignatures i al fet que són assignatures metodològiques.    
 
Cal mencionar que des de la coordinació del màster s’han dut a terme diverses accions per a potenciar la 
participació dels estudiants en les enquestes. Per altre costat, seguint el pla de millora (130-E32-03-16), 
s’han introduït 3 enquestes addicionals en les que els estudiants poden valorar la qualitat docent del màster 
a nivell agregat, entre d’altres temes. Aquestes enquestes es realitzen al final de primer i sisè trimestres, i 
un any desprès d’acabar el màster. 
 
En resum, es considera que el professorat que va realitzar la docència del màster en els cursos 2015-16 i 
2016-17 va ser adequat per assolir els objectius del màster. L’assignació del professorat a les assignatures 
per part dels departaments es va realitzat d’ acord amb els criteris d’excel·lència fixats per la comissió del 
màster. Per altre costat, els estudiants van triar els directors dels TFMs dins de l’ampli ventall de professors 
del màster i de la UB School of Economics. Tots aquests professors tenen mèrits suficients per a poder 
dirigir aquests TFMs. La qualitat acadèmica del professorat del màster i la diversitat dels temes que tracten 

http://www.ub.edu/school-economics/faculty/
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són un aspecte destacat del màster, molt valorat pels alumnes. Finalment, també fem una valoració positiva 
dels resultats de les enquestes d’opinió dels estudiants sobre les assignatures i el professorat del màster.  
 

4.14. Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 

En el cas del màster d’Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics (MERC, 60 ECTS), el perfil 
del professorat que imparteix la docència s’adequa de forma excel·lent al programa formatiu. 

En especial, cal assenyalar que el màster projecta en l’àmbit de la docència la trajectòria de recerca 
consolidada pel Grup de Recerca Consolidat i Finançat per la Generalitat de Catalunya en Mercats i 
Governs (SGR2017-664 IP Xavier Fageda anteriorment liderat per Germà Bel) que destaca per l’elevada 
productivitat de publicació en revistes d’Economia i de Polítiques Públiques d’elevat factor d’impacte i d’alta 
posició en els rànquings internacionals. 

Segons les dades de les taules E4.1 i E4.2 (curs 2016-17), la gran majoria dels docents són doctors (87%) 
i aquests doctors imparteixen gairebé la totalitat de la docència (97%). El màster compta de fet només amb 
2 professors (un investigador i un associat) que no són doctors i que només imparteixen un 3% de la 
docència. 

A més, la gran majoria són professors permanents (catedràtics 20%, titulars/agregats 60%) que imparteixen 
la major part de la docència (catedràtics 15% i titulars/agregats 75%). Una gran part dels professors han 
passat els processos d’acreditació externa que requeria la seva posició o bé que requereix la seva carrera 
professional  (27% dels professors que imparteixen el 44% de la docència). 

Taula E4.1 - MERC 
Professorat per categoria per al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 3 20% 3 100% 3 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 8 53,33% 8 100% 8 100% 3 37,50% 

Professor agregat 1 6,67% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 1 6,67% 1 100% 1 100% 0 0% 

Professor associat o associat mèdic 1 6,67% 0 0% 0 0% 0 0% 

Investigador 1 6,67% 0 0% 1 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 15 100% 13 86,67% 14 93,33% 4 26,67% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 
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Taula E4.2 – MERC 
Hores de docència impartides per al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la Facultat 

d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 104 14,86% 104 100% 104 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 468 66,86% 468 100% 468 100% 252 53,85% 

Professor agregat 56 8% 56 100% 56 100% 56 100% 

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector 56 8% 56 100% 56 100% 0 0% 

Professor associat o associat mèdic 8 1,14% 0 0% 0 0% 0 0% 

Investigador 8 1,14% 0 0% 8 100% 0 0% 

Altres         

No disponible         

TOTAL 700 100% 684 97,71% 692 98,86% 308 44% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 
 

Taula E4.3 - MERC 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster d'Economia, Regulació i Competència 

als Serveis Públics de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no viu Tram viu 

2014-15 4,76% 19,05% 76,19% - - 100% 

2015-16 10,91% 26,36% 62,73% 1,82% 66,36% 31,82% 

2016-17 
 

7,43% 35,43% 57,14% 11,43% 16% 72,57% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

 
Com hem assenyalat anteriorment, la gran majoria dels professor del Màster són membres del Grup de 
Recerca Consolidat i Finançat per la Generalitat de Catalunya en Mercats i Governs (SGR 2019 IP Xavier 
Fageda). Per això, tal i com mostra la taula E4.3, la gran majoria dels professors tenen un, dos, tres o fins 
i tot quatre o cinc trams de recerca (en torn del 90%-95%), i han mantingut els seus trams de recerca vius 
(57%-76%). A més, un elevat percentatge té trams de docència (89%-100%) i els ha mantingut vius (73% 
al curs 2016-17). 

La relació d’alumnes respecte professors s’ha mantingut com mostra la taula E4.4 entre 7,90 i 13,47 que 
permet una atenció molt personalitzada i professionalitzada dels alumnes del màster que poden gaudir d’un 
accés franc a professors amb una carrera científica i docent d’excel·lència acreditada tant en la docència 
dels cursos com en la direcció dels Treballs Finals de Màster. Cal en aquest punt destacar que tots els 
professors del Màster participen en la direcció i avaluació dels treballs finals. 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
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Taula E4.4 - MERC 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster d'Economia, Regulació i 

Competència als Serveis Públics de la Facultat d’Economia i Empresa 
(cursos 2014-15 a 2016-17)  

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 8,51 13,47 7,90 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

La satisfacció dels estudiants amb la tasca docent del professorat és molt elevada pels cursos 2014-15, 
2015-16 i 2016-17, superior a la mitjana de les titulacions de la Facultat. Els alumnes atorguen una mitjana 
de qualificació de 8,4 sobre 10,0 (valoració de 0 a 10 de l’afirmació “En general, estic satisfet/a amb l'activitat 
docent duta a terme pel professor de l'assignatura” a les enquestes de satisfacció). La major part de les 
valoracions se situen que va del llindar del primer quartil (8,0) a la del llindar del tercer quartil (9,1). La 
màxima valoració es de 9,6. 

 

4.15. Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolític s 

La tipologia del professorat del Màster respon al seu plantejament transversal, i al seu caràcter 
professionalitzador del Màster, tot i garantit fonaments acadèmics sòlids. En algunes assignatures 
participen de manera important professors en que és prioritària l’experiència professional, com ara temes 
de cooperació al desenvolupament, fiscalitat internacional, diversos aspectes de Salut Global. I també en 
el cas del professorat ordinari de la UB tenen un pes destacat doctors que, a més de la seva trajectòria 
acadèmica, han tingut posicions de responsabilitat en institucions amb vessant internacionalitzadora, des 
de la Comissió Europea a ACC10, passant per l’àmbit de l’Estat. Les dades sobre satisfacció dels estudiants 
amb les activitats docents del professorat ratifica la bona valoració d’aquests perfils de professorat. 
Aquestes valoracions positives de l’adequació del professorat – amb especificitats respecte a d’altres 
titulacions més orientades a la recerca – es veuen reforçades constatant com a les enquestes d’inserció 
laboral – taula 6.6-MIN – l’ítem en que el Màster destaca més respecte a la mitjana de la UB és precisament 
el referit a “grau de satisfacció amb la feina” així com amb els continguts més 
aplicats/pràctics/professionalitzadors de la formació rebuda.  

Taula E4.1 - MOI 
Professorat per categoria per al Màster d'Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa 

curs 2016-17  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 5 27,78% 5 100% 5 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 9 50% 9 100% 9 100% 1 11,11% 

Professor agregat  
   

    

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 3 16,67% 1 33,33% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres 1 5,56% 1 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 18 100% 16 88,89% 14 77,78% 1 5,56% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02
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Taula E4.2 – MOI 

Hores de docència impartides per al Màster d'Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat 416 36,52% 416 100% 416 100% 0 0% 

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 541 47,50% 541 100% 541 100% 16 2,96% 

Professor agregat  
   

    

Professor titular d'escola universitària  
   

    

Professor Col·laborador  
   

    

Professor Lector         

Professor associat o associat mèdic 150 13,17% 30 20% 0 0% 0 0% 

Investigador         

Altres 32 2,81% 32 100% 0 0% 0 0% 

No disponible         

TOTAL 1139 100% 1019 89,46% 957 84,02% 16 1,40% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 
 

A més d’aquestes consideracions, que són centrals a l’hora de poder garantir la millor adequació del 
professorat a les necessitats formatives del Màster, hi ha un aspecte tècnic-administratiu que cal tenir en 
compte: a efectes administratius i formals (aspectes organitzatius, signatura i gestió d’actes oficials, etc.) hi 
ha dues assignatures que en conjunt sumen 30 crèdits (les del tercer semestre: Pràctiques i TFM) que 
figuren adscrites a professorat que no té “trams de recerca”, la qual cosa “esbiaixa” significativament les 
dades de la taula E4.3-MIN i pot donar una imatge del conjunt del professorat del Màster que, des d’algunes 
interpretacions, es podria considerar subòptima. Si s’ajusten les dades de l’esmentada taula a la realitat de 
les activitats del Màster, la distribució del professorat entre les categories que preveu la Taula s’equilibren 
de forma substancial, responent de forma adient al plantejament ja esmentat del Màster: una vocació 
professionalitzadora enriquida amb professorat amb origen o experiències professionals, combinada amb 
sòlids fonaments analítics.  

Taula E4.3 - MOI 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster d'Internacionalització de 

la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2016-17  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 55,50% 26,78% 17,72% 16,54% 3,02% 80,44% 

2015-16 52,21% 22,24% 25,55% 28,26% 55,16% 16,58% 

2016-17 
 

62,07% 26,87% 11,06% 25,99% 3,51% 70,50% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02
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Taula E4.4 - MOI 
Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) per al Màster d'Internacionalització de 

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

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Estudiants ETC / PDI ETC 8,11 13,14 8,60 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E45 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 

4.16. Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

En la darrera acreditació del 2017, la comissió d’acreditació externa (CAE) va valorar en condicions aquest 
estàndard ja que no es complia el mínim del 60% dels crèdits impartit per professorat doctor.  Des del 
Màster s’ha fet un esforç molt important, juntament amb els departaments, per arribar a aquest percentatge 
en el seu claustre de professorat.  
 
D’aquesta manera, el curs 2017-18, el total d’hores impartides per professors doctors són del 70,01% sobre 
el total d’hores de professorat del Màster, ponderat pels crèdits assignats. Com es va especificar en les 
al·legacions a l'informe elaborat pel CAE, dos professors del Màster són doctors des de l'any 2015, fet que 
no es va tenir en compte per a l'últim informe d'acreditació. Així cal destacar que la mesura proposada pel 
CAE ja està implementada (millora IDA, 030-E41-02-15).  
 
A la taula E4.1- MDE, es pot analitzar el percentatge de professors doctors i el percentatge de professors 
a temps complet. Pot sobtar que el percentatge de doctors sigui dels 56%, quan acabem d’afirmar que 
supera el 70%, i és que aquesta primera taula té en compte únicament el número absolut de professors, no 
té en compte les hores de docència que imparteixen en el Màster, com sí que es pot veure en la taula E4.2- 
MDE (millora IDA, 030-E41-02-15). 

 
Taula E4.1 - MDE 

Professorat per categoria per al Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Facultat d’Economia i Empresa 
curs 2017-18  

PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat  
   

    

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 6 35,29% 6 100% 6 100% 0 0% 

Professor agregat 1 5,88% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor titular d'escola universitària 2 11,76% 0 0% 2 100% 0 0% 

Professor Col·laborador   0,00%   0%         

Professor Lector   0,00%   0%         

Professor associat o associat mèdic 6 35,29% 1 17% 0 0% 1 0% 

Investigador 2 11,76% 2 100% 2 100% 1 50% 

Altres   0,00%             

No disponible   0,00%             

TOTAL 17 100% 10 56% 11 80% 3 13,33% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E41 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 
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Taula E4.2 – MDE 
Hores de docència impartides per al Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Facultat d’Economia i Empresa 

Curs 2017-18  
PDI %PDI Doctors %Doctors TC %TC Acreditat %Acreditat 

Catedràtic d'universitat  
   

    

Catedràtic d'escola universitària  
   

    

Professor titular d'universitat 342,5 49,03% 342,5 100% 342,5 100% 0 0% 

Professor agregat 22,5 3,22% 22,5 100% 22,5 100% 22,5 100% 

Professor titular d'escola universitària 39,5 5,65% 0 0% 39,5 100% 0 0% 

Professor Col·laborador   0,00%             

Professor Lector   0,00%             

Professor associat o associat mèdic 245,5 35,15% 75,5 31% 0 0% 0 0% 

Investigador 48,5 6,94% 48,5 100% 48,5 100% 22,5 46,39% 

Altres   0,00%             

No disponible   0,00%             

TOTAL 698,5 100% 489 70,01% 453 65% 44 6,30% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E42 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 

 
Les hores  de  docència  impartides  (HIDA) tenint en compte el reconeixement  de  trams  de  recerca i el 
reconeixement  dels trams  de  docència tenen un resultats prou satisfactoris per ser un màster 
professionalitzador i amb el perfil contractual del seu professorat. Des de la coordinació del màster, s’ha 
analitzat les raons del percentatge de professorat “sense tram” o “tram no viu” i no és per què li hagin 
denegat sinó per què no ho poden demanar degut a la tipologia de contracte que tenen (investigadors o 
associats). 
 

Taula E4.3 - MDE 
Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams per al Màster de Direcció d'Empreses 

de l'Esport de la Facultat d’Economia i Empresa 
Curs 2017-18  
Trams de recerca Trams de docència 

Curs Sense Tram no viu Tram viu Sense Tram no 
viu 

Tram 
viu 

2014-15 65,57% - 34,43% 42,92% - 57,08% 

2015-16 68,69% - 31,31% 45,02% 43,61% 11,37% 

2016-17 
 

68,45% - 31,55% 43,60% 5,95% 50,45% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E43 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 

 
 

Al tractar-se d’un màster professionalitzador el volum d’associats és elevat, però complint en tot moment el 
percentatge de doctors.  Es tracta de professionals del sector que són referents en el sector de la gestió 
esportiva. En la web del Màster s’ha fet públic el CV de tot el claustre de professorat.  
 
Es mantenen els criteris d’assignació del professorat en la supervisió i avaluació dels TFM i de les 
Pràctiques Curriculars. Pels treballs finals de màster hi ha un diagrama de processos publicat al campus 
virtual dels estudiants des del primer dia de classe 
(https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/5662478/mod_resource/content/1/Diagrama%20TFM.pdf) on 
s’explica els diferents passos a realitzar i la seva temporalització. De la mateixa manera també té redactada 
una Guia del Treball Final de Màster 
(http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68011/8/1.Guia%20TFM%20MDEE%20%283.0%29.pdf). 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/5662478/mod_resource/content/1/Diagrama%20TFM.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68011/8/1.Guia%20TFM%20MDEE%20%283.0%29.pdf
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Cal recordar que el Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport té redactades unes Guia de Pràctiques per 
assegurar la qualitat i transparència del procés d’adjudicació de les mateixes així com el seguiment per part 
del tutor acadèmic i el tutor de la institució. Cal recordar que les pràctiques externes són una assignatura 
obligatòria per tots els estudiants del Màster. Aquesta guia que es troba penjada en el campus virtual de 
l’assignatura des del primer dia 
(https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/4364398/mod_resource/content/3/Guia%20estudiante%20pr
a%CC%81cticas%20V3.pdf). 
 

 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/4364398/mod_resource/content/3/Guia%20estudiante%20pra%CC%81cticas%20V3.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/4364398/mod_resource/content/3/Guia%20estudiante%20pra%CC%81cticas%20V3.pdf


   
 

   
 

4.17 Processos de Qualitat i Millores 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents a l’Estàndard 4: 

Millores a completar de Estàndard 4 
Accions de 

millora 
proposades - 

Tasques 

Codi de 
l’acció 

de 
millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el 
punt feble 

diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment de 

l’acció de 
millora 

Assoliment Abast Origen 

Impulsar 
reunions 

individuals 
amb els 

professors de 
cada curs per 

trobar 
oportunitats de 

millora 

061-
E43-01-

15 

Necessitat 
d’un  millor 

coneixement 
de les 

propostes  de 
millora del 
professorat 

Insuficient 
coneixement 

de les 
propostes  de 

millora del 
professora 

Millorar les 
assignatures 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No Reunions 10-25% SOC 
AI 

2016 

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 

Possibles 
dèficits en 
formació 

pedagògica i 
en terceres 

llengües 

Possible 
formació 

insuficient 

Comprovar si 
el professorat 
de la Facultat, 
especialment 

professors 
novells i 

associats, 
necessiten 

millorar la seva 
formació 

pedagògica i en 
terceres 
llengües. 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2018-2019 No 

Recomanacions 
de cursos 

Mailing 

Reunions 

Promoció de 
cursos 

10-25% TC 
AI 

2016 

Visibilitzar i 
ampliar la 
feina dels 

equips docents 

TG-060-
E43-02-

15 

Poca 
participació 

del 
professorat en 

equips 
docents i baixa 

visibilitat de 

Insuficient 
projecció i 

participació 
del 

professorat 
en equips 
docents 

Visibilitzar la 
feina dels 

equips docents 
i donar-li més 

suport per 
ampliar-la i 

augmentar el 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No Reunions 26-50% TG 
AI 

2016 
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les tasques 
que duen a 

terme 

número de 
professors que 

formen part 
d'un equip 

docent. 

 

 

Millores Completades de Estàndard 4 
Accions de 

millora 
proposades - 

Tasques 

Codi de 
l’acció 

de 
millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el 
punt feble 

diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Possibilitar als 
tutors del Pla 

d’Acció Tutorial 
(PAT) d’un 

millor  
seguiment 

acadèmic dels 
seus estudiants 

050-
E43-01-

15 

Insuficient 
accessibilitat a 
la informació 
acadèmica de 

l’estudiant 

Dificultats per 
accedir a 

l’expedient 

Millorar el 
seguiment 

acadèmic que 
realitzen els 

tutors als seus 
estudiants 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No 
Accés a 

l’expedient 
100% ADE+ECO 

AI 
2016 

Analitzar la 
possible 

sobrecàrrega de 
tutorització de 

TFG per part 
d'alguns 

professors 

064-
E42-01-

15 

Possible 
sobrecàrrega de 
tutorització de 

TFG 

Sobrepassar el 
llindar de 

tutoritzacions 

Adequada 
tutorització dels 

TFGs i 
assignació de 

TFGs 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2016-2017 No 
Assignació de 

TFM 
100% ADE 

IAE 
2016 

Estendre el 
màster propi de 

Docència 
Universitària 

per a 
Professorat 
Novell que 

imparteix l'ICE 
més enllà del 

PGQ040-
E43-01-

15 

Possible 
formació 

insuficient 
d’una part el 
professorat 

Necessitat de 
millorar els 
nivells de 
formació 

Millorar la 
formació 

docència del 
professor  

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Màster de 
Docència 

Universitària 

Desestimat TC IAE 
2016 
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professorat 
novell 

Adquirir i posar 
a disposició del 

professorat 
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 

Conductes 
reprovables de 
còpia i plagi en 
els TFG/TFM 

per part 
d’alguns 

estudiants  

Absència de 
protocols i 

sistemes de 
detecció de 
plagi en els 
TFM/TFG 

Evitar conductes 
de còpia i plagi 

per part 
d’alguns 

estudiants en els 
TFG/TFM i en 

les altres proves 
d'avaluació en 
format digital. 

Vicedegà/na 
de Recerca i 

Doctorat 
2018-2019 No 

Sistema 
contra el 

plagi 
100% TC 

AI 
2016 

 

Millores de l’Informe Definitiu d’Acreditació (IDA) de Estàndard 4 
Accions de 

millora 
proposades - 

Tasques 

Codi de 
l’acció 

de 
millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el 
punt feble 

diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Augmentar la 
ràtio de 

professorat 
doctor fins al 
60% al curs 
2017-18 i al 

70% abans de 
la propera 
acreditació 

030-
E41-

02-15 

Número 
insuficient de 

professors 
doctors 

Insuficient 
percentatge de 

doctors en 
relació al total 
de professorat 

del màster 

Augmentar el 
percentatge 
professorat 

doctor 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No 
Percentatge 
de doctors 

100% MDE 
IDA 

2016 

Adequació del 
perfil de 

professorat 

030-
E41-

01-15 

Manca 
d’adequació del 

perfil del 
professorat  

Insuficient 
nombre de 

trams de 
recerca 

Comptar amb 
un professorat 

adequat als 
requeriments 

existents 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 
Indicadors 

de 
professorat 

100% MRE 
IDA 

2016 
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4.18 Valoració final 
 
En definitiva, de l’anàlisi realitzat cal concloure que, en termes generals, el professorat que imparteix les 
titulacions analitzades és suficient i adequat, d’acord amb les característiques d’aquestes titulacions i el 
nombre d’estudiants. 
 



   
 

   
 

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

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. Així, el PEQ080 descriu els processos implicats en les accions de 
mobilitat internacional dels estudiants, aquests processos son gestionats per 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/).  
 
La Facultat també compta amb una Oficina de Carreres Professionals, els procediments de la qual estan 
descrits en el PEQ070. 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/) i crea uns informes que analitzen aquesta informació 
(www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/wp-content/uploads/2015/07/CP2015-2016-Desenvolupament-
Professional.pdf). 
 
En el marc dels serveis d’orientació acadèmica, l’acció tutorial s’inicia durant els mesos de Juny i Juliol, 
amb l’objectiu de planificar l’atenció dels alumnes de nou ingrés. El Pla d’Acció Tutorial (PAT), associat al 
PEQ050 designa 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.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. 
 
El PAT té el suport institucional de la Vicedegana Acadèmica i el coordina un/a professor/a de la Facultat. 
Compta amb un/a becari/a, que comparteix amb Coordinació d’ensenyaments, per portar el dia a dia de la 
gestió. Els professos de la Facultat s’inscriuen de forma voluntària per formar part de l’equip de tutors PAT 
(75), cada un d’ells tutoritza un grup (els de 1r curs) o un conjunt d’alumnes de 2n, 3r i 4t curs. 
 
El degà/na de la Facultat nomena el coordinador/a del PAT i aquest coordinador/a depèn directament del 
vicedeganat acadèmic i, per tant, ha de comptar amb el suport de l’equip deganal. 
 
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 
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. Al PEQ050, s’expliquen les diferents accions 
en detall. 
 
Respecte a la satisfacció d’aquestes accions del PAT, la Taula 5.1 mostra els resultats. Tot i que ha 
augmentat, no es molt significatiu i es veu la necessitat de crear una enquesta especifica per al PAT amb 
l’objectiu de valorar els àmbits de millora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_050.pdf/fbafefbb-07ce-e9bb-2e78-2f6ac1f2474e
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_080.pdf/fd0c68ad-de4b-b69f-6c35-dbda97ac4e17
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_070.pdf/7914a510-190f-5480-c6f8-6428bd3fb612
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
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/pat
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_050.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_050.pdf
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Taula E5.1 
Valoracions de l’Enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la Facultat d’Economia i 

Empresa, cursos 2015-16 a 2016-17 
(escala d’1, totalment en desacord, a 5, totalment d’acord)  

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge (I6) 2,42 2,42 2,53 

Notes i Fonts: Taula E64 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020 
Escala: 1-5 
 

A la memòria d’activitats de desenvolupament professional, la satisfacció respecte a les accions d’orientació 
professional varia de 8’5 a 7, depenent de l’acció, unes puntuacions que poden considerar-se molt positives. 
 
Respecte a la gestió de recursos, 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.  
 
Quant a la satisfacció de l’alumnat pel que fa als serveis, els resultats, com evidència la taula 5.2, són 
millorables però es podria dir que els alumnes estan satisfets. Potser l’element a destacar és la valoració 
relativament baixa de les aules. En qualsevol cas, durant el curs 2017-18 s’han realitzat inversions notables 
en aquest sentit. D’aquesta manera, algunes aules s’han dotat de nou mobiliari (1003 i 1012), i, en general, 
han augmentat els punts de connexió a la xarxa elèctrica (aules 1001,1002, 1018, 1032, 2016, 2021 i 
Biblioteca de Recerca del Centre) s’ha renovat l’equip informàtic i també ha millorat l’equipament 
audiovisual (aules 1003, 1004, 1005, 1010, 1011, 1101, 1102, 2002, 2004, 2204, 2016, 2017, 2101, 2102, 
2103 i 2016), .També s’han canviat els fluorescents tradicionals per tipus led (aula 1018) i el cortinatge 
(aules 1016 a 1020). Respecte a la biblioteca, la taula 5.3 mostra que els alumnes estan satisfets i encara 
que la valoració del CRAI UB es una mica més elevada, són molt semblants.  
 

Taula E.5.2  
Valoració de les diferents instal·lacions de suport a la docència 

Curs 2017-18 

 Valoració FEE Valoració mitjana UB 

Valoració aules 2,04 2,21 

Valoració aules d'informàtica 2,42 2,49 

Valoració sales d'estudi 2,59 2,42 

Valoració laboratoris 2,33 2,51 
Escala de valoració 1-4  
Font: Taula E521B, Taula E521C, Taula E521D i Taula E521E 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_110.pdf
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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Taula E.5.3  
Valoració general dels serveis de biblioteca 

Curs 2017-18 

 Valoració bibliotec
a campus  

Valoració mitjana CRA
I-UB  

Valoració global  2,89  3,07  

Espais  2,81  2,94  

Condicions ambientals (il·luminació, sorolls i equipame
nts)  

2,59  2,77  

Disponibilitat d'ordinadors  2,47  2,64  

Disponibilitat de punts de connexió  2,12  2,58  

Accés als recursos d'informació  2,85  3,05  

Disponibilitat de 
la bibliografia recomanada pel professorat  

2,57  2,78  

Sales de treball en grup  2,4  2,5  

Disponibilitat de personal a resoldre dubtes  2,87  3,11  

Informació i difusió dels serveis del CRAI  2,61  2,71  

Formació rebuda pels bibliotecaris  2,85  3,1  

Servei de préstec  3,17  3,29  

Suport a Campus Virtual   2,57  2,76  

Escala de valoració 1-4  
Font: Taula E521A (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment)  
 

Una anàlisi més detallada, en la que també s’incloïa, altres serveis per a l’alumne i altres  recursos materials 
disponibles pot trobar-se a l’Informe de Seguiment de Centre corresponent a l’any 2017 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-
Informe%20Seguiment%20Centre.pdf). 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf


   
 

   
 

5.1 Processos de Qualitat i Millores 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents a l’Estàndard 5: 

Millores a completar de Estàndard 5 

Accions de millora 
proposades - 

Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable 

Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació 

Indicadors 
d’assoliment de 

l’acció de millora 

Assoliment Abast Origen 

Augmentar les 
accions 

d'orientació 
professional 
dirigides als 

estudiants del 
MSOC 

050-
E51-

04-16 

Orientació 
professional 

susceptible de 
millorar 

Necessitat 
d’augmentar el 

nombre 
d’accions 

destinades a 
l’orientació 

laboral 

Millorar 
l’orientació 
laboral dels 
estudiants 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Accions 

d’orientació 
professional 

51%-75% MSO 
IAE 

2016 

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 

Existeix un 
considerable 
percentatge 
d’estudiants 

que matriculen 
un numero 
excessiu de 

crèdits pel seu 
perfil. 

Necessitat 
d’orientar 

l'estudiant sobre 
el número de 

crèdits 
potencials a 
matricular  

Millorar 
l'orientació a 

l'estudiant pel 
que fa al 

número de 
crèdits a 

matricular 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Accions 

d’orientació 
10%-25% TC 

AI 
2016 

Millorar la 
visibilitat del Pla 
d'Acció Tutorial 

(PAT) 

TC-
050-
E51-

01-17 

Modesta 
visibilitat del 

PAT 

Necessitat de 
millorar la 

difusió i el web 
del PAT 

Millorar la 
visibilitat del 

PAT 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Web i 

documents 
51%-75% TC 

ISC 
2017 

Redactar i 
aprovar un pla 
d’ocupabilitat 
per a totes les 

TC-
050-
E51-

02-15 

És un objectiu 
central i, a més, 

existeix una 
notable pressió 

Necessitat d’un 
pla 

d’ocupabilitat 

Millorar 
l’ocupabilitat i 
l'ocupació dels 

graduats 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

2017-2018 No 
Pla 

d’ocupabilitat 
26%-50% TC 

AI 
2016 
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titulacions de 
grau de la 
Facultat 

social per 
garantir 

l’ocupació dels 
graduats. 

Social i 
Estudiants 

Potenciar les 
xarxes d'alumni 

per a les 
diferents 

titulacions 

TC-
050-
E51-

03-15 

Falta de 
preguntes per a 
formar part de 
la xarxa alumni 

en les 
enquestes de 

Carreres 
Professionals 

Necessitat 
d’incorporar 
una pregunta 

per poder 
participar a la 
xarxa alumni 

Potenciar les 
xarxes d'alumni 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No Xarxa alumni 5% TC 
IAE 

2016 

Potenciar les 
accions de 

millora referides 
a pràctiques 

externes amb la 
participació de 

les xarxes 
d'alumni 

TC-
050-
E51-

04-15 

Pràctiques 
externes amb la 
participació de 

les xarxes 
d’alumni 

susceptible de 
millora 

Necessitat 
d’augmentar les 

accions 
d’orientació dels 

alumnes 

Millorar 
l’orientació als 

alumnes pel 
que fa les 

pràctiques 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Accions 

d’orientació 
10%-25% TC 

IAE 
2016 

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 

Avaluació de les 
pràctiques 

susceptible de 
millora 

Falta de 
rúbriques 

d'avaluació de 
les 

competències 
transversals 

professionals 

Millorar 
l’avaluació de 
les pràctiques 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No Rúbriques 10%-25% TC 
IAE 

2016 

Delimitar els 
criteris pel 

reconeixement 

TC-
070-
E51-

03-15 

Manca de 
criteris 

suficients en el 
reconeixement 

Necessitat de 
delimitar 

criteris pel 
reconeixement 

Establir criteris 
pel 

reconeixement 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

2018-2019 No Criteris 50% TC 
IAE 

2016 
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de les pràctiques 
extracurriculars 

de pràctiques 
extracurriculars 

de pràctiques 
extracurriculars 

de pràctiques 
extracurriculars 

Social i 
Estudiants 

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 

Necessitat 
d’aprofundir en 

la recollida 
d’opinió de les 

entitats de 
pràctiques 
externes  

Canals 
permanents de 

retroalimentació 
amb les entitats 

de pràctiques 
externes sense 

formalitzar 

Millorar la 
recollida 

d’opinió de les 
entitats de 
pràctiques 
externes 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Canals 

permanents de 
retroalimentació 

26%-50% TC 
IAE 

2016 

 
 

Millores Completades de Estàndard 5 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 
de l’acció de 

millora 

Assoliment Abast Origen 

Participació en 
el Saló de 

l’Ensenyament i 
en la Jornada de 
Portes Obertes 
de la Facultat 

030-
E51-

01-15 

Millora de la 
promoció i 

orientació als 
potencials 
estudiants 

Falta de 
participació en 

jornades i 
esdeveniments 

Millorar 
l’orientació 

dels potencials 
alumnes 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No 
Participació al 

Saló 
100% EST 

AI 
2016 

Millora de la 
informació sobre 

el Minor de 
Matemàtiques al 
grau d’Economia 

050-
E51-

01-15 

Informació 
insuficient del 

Minor de 
Matemàtiques 

Necessitat de 
millorar el 

contingut web 

Millorar el 
contingut web 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Pàgina web 100% ECO 
AI 

2016 
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Organitzar 
sessions 

d’orientació 
professional, 

juntament amb 
l’oficina de 

Carreres 
Professionals de 

la Facultat 

050-
E51-

01-16 

Orientació 
professional 

susceptible de 
millora 

Falta de 
sessions 

d’orientació 
professional 

Millorar 
l’orientació 

professional 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2015-2016 No Sessions 100% MEC 
AI 

2016 

Establir 
mecanismes que 

permetin a 
l’estudiant la 
millora en el 

procés d’elecció  
del tema i tutor 

del TFM 

050-
E51-

02-15 

Procés 
d’elecció del 

tutor del TFM  

susceptible de 
millora 

 Mecanismes 
insuficients i/o 

inaquat en el 
procés d’elecció 

de tutor del 
TFM 

Millorar el 
procés 

d’elecció de 
l’estudiant  del 
tutor del TFM 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No 

Mecanismes 
del procés 

d’elecció de 
tutor del TFM 

100% MRE+MOI+MSO 
AI 

2016 

Establir un 
mecanisme de 

tutorització dels 
estudiants a 

principi de curs 
per saber què vol 

l’estudiant del 
màster i com ho 
pot aconseguir 

050-
E51-

02-16 

Tutorització 
d’expectatives  

susceptible de 
millora 

Absència d’un 
mecanisme de 

tutorització dels 
estudiants a 

principi de curs 

Millorar 
l’orientació 
acadèmica i 

d’expectatives 
dels estudiants 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No 
Mecanisme de 

tutorització 
100% MHE 

AI 
2016 

Establir accions 
formalitzades 

d'orientació als 
estudiants en el 
mercat de feina 
acadèmica i de 

recerca 

050-
E51-

03-15 

Orientació 
professional 

susceptible de 
millora 

Necessitat de 
realitzar més 
accions per a 
l’orientació 

laboral 

Millorar 
l’orientació 

laboral 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No Sessions 100% MRE 
IAE 

2016 

Incrementar 
substancialment 

el nombre de 
tallers o 

seminaris que 
ofereixin 

050-
E51-

05-16 

Formació en 
gestió o 
creació 

d’empreses 
susceptible de 

millora 

Necessitat d’una 
formació 

complementària 
per a la gestió o 

creació 
d’empreses 

Millorar la 
formació en 

gestió o creació 
d’empreses 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 

Col·laboració 
amb el BIE 

Tallers i  
seminaris 

100% MCE 
AI 

2016 
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formació 
complementària 
per a la gestió o 

creació 
d’empreses 

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 

Acollida de 
nous 

estudiants  

susceptible de 
millora 

Absència d’una 
guia que 

contingui la 
informació més 
rellevant de la 

UB i de l’entorn 
de Barcelona 

Millorar 
l’acollida dels 

nous 
estudiants 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Guia 100% MCE 
AI 

2016 

Augmentar les 
accions 

d'orientació 
professional 
dirigides als 

estudiants del 
MGC 

050-
E51-

07-16 

Orientació 
professional 

susceptible de 
millora 

Necessitat de 
realitzar un 

major nombre 
d’accions per a 

l’orientació 
laboral 

Millorar 
l’orientació 

professional 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-18 No Accions 100% MGC 
IAE 

2016 

Millorar l’atenció 
a estudiants 
discapacitats 

050-
E51-

01-15 

Atenció a les 
necessitats 
especials  

susceptible de 
millora 

Insuficiència de 
protocols  

Millora de 
l’atenció a les 

necessitats 
especials 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Protocols 100% EST 
AI 

2016 

Mantenir i 
millorar el 

Campus Virtual 
per comunicar-
se amb tots els 

alumnes i tutors 
del TFG 

060-
E51-

01-15 

Comunicació  
amb el 
conjunt 

d’alumnes i 
tutors del TFG 
susceptible de 

millora 

Necessitat de 
millorar el 

Campus Virtual 

Millorar la 
comunicació 
amb tots els 

alumnes i 
tutors del TFG 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No 
Campus 
Virtual 

100% SOC 
AI 

2016 

Involucrar a més 
professorat en la 

gestió de les 
pràctiques 

externes 

060-
E51-

01-16 

Gestió de 
pràctiques 
externes  

susceptible de 
millora 

Professorat 
involucrat en la 

gestió de les 
pràctiques 

Millorar la 
gestió de 

pràctiques 
externes 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Professors 100% MERC+MGC 
IAE 

2016 
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externes 
insuficient 

Organitzar una 
jornada de 

presentació dels 
grups de recerca 
en Economia per 

ajudar els 
estudiants en el 
procés d’elecció 
del tema i tutor 

del TFM. 

064-
E51-

01-16 

Dificultats 
dels alumnes 
per a l’elecció 

del tema i 
tutor del TFM 

Absència de 
jornades o 

seminaris de 
presentació dels 

grups de 
recerca 

Millorar 
l’elecció del 

tema i tutor del 
TFM 

Vicedegà/na 
de Recerca i 

Doctorat 
2016-2017 No Jornada 100% MEC 

AI 
2016 

Millorar 
l’aplicació 
interna de 

seguiment i 
avaluació de les 

pràctiques 
externes 

curriculars 

070-
E51-

01-15 

Seguiment i 
avaluació de 

les pràctiques 
externes 

curriculars 
susceptible de 

millora 

Aplicatiu 
susceptible de 

millora 

Millorar el 
seguiment i 
avaluació de 

les pràctiques 
externes 

curriculars 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No Aplicació 100% ADE+ECO 
AI 

2016 

Consolidar i/o 
augmentar els 

convenis de 
pràctiques amb 

empreses 
(curriculars i 

extracurriculars) 

070-
E51-

02-15 

Número de 
convenis 

relativament 
baix 

Necessitat 
d’augmentar i  
consolidar un 
major nombre 

de convenis 

Augmentar el 
número de 
convenis de 
pràctiques 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No Convenis 100% EST+SOC+MCA 
AI 

2016 

Cercar de 
manera activa 
més llocs per a 
pràctiques dels 

alumnes del grau 

070-
E51-

03-15 

Número de 
convenis 

relativament 
baix 

Necessitat 
d’augmentar i  
consolidar un 
major nombre 

de convenis 

Augmentar el 
número de 

llocs de 
pràctiques per 

alumnes de 
grau 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 
Llocs de 

pràctiques 
100% SOC 

AI 
2016 

Fer un 
seguiment actiu 

dels llocs de 
pràctiques 

070-
E51-

05-15 

Seguiment 
dels llocs de 
pràctiques 

susceptible de 
millora 

Necessitat de 
millorar el 

seguiment dels 
llocs de 

pràctiques 

Potenciar el 
seguiment dels 

llocs de 
pràctiques 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 
Accions de 
seguiment 

100% SOC 
AI 

2016 
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Fer un 
seguiment actiu 

dels alumnes 
d’intercanvi  per 

garantir-ne la 
qualitat 

080-
E51-

01-15 

Seguiment 
dels alumnes 

de 
d’intercanvi 

susceptible de 
millora 

Necessitat de 
millorar el 

seguiment dels 
alumnes 

d’intercanvi 

Millorar la 
mobilitat 

internacional 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No 
Accions de 
seguiment 

100% SOC 
AI 

2016 

Fer reunions 
amb alumnes 

per estimular la 
mobilitat 

internacional a 
centres de 

qualitat 

080-
E51-

02-15 

Promoció 
insuficient de 

la mobilitat 
internacional 
dels alumnes 
a centres de 

qualitat 

Reunions i 
promoció 

insuficients en 
l’estímul de la 

mobilitat 
internacional 

Millorar la 
mobilitat 

internacional 
dels alumnes 

outgoing 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No Reunions 100% SOC 
AI 

2016 

Aplicar a tots els 
ensenyaments 
de la Facultat 

(propis i oficials) 
la signatura 

digital a les actes 
a tots els nivells. 

TC-
060-
E52-

01-15 

Absència del 
mecanisme de 
ha signatura 

digital 

Necessitat d’un 
aplicatiu per a 

la signatura 
digital 

Millorar 
l’eficiència en 

la gestió 
acadèmica del 

centre amb 
noves 

tecnologies 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Aplicatiu 100% TC 
AI 

2016 

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 

Existència 
d’un 

desequilibri 
entre l’oferta 
de pràctiques 
realitzada per 
la Facultat i la 

demanda 
d’estudiants 

d’algunes 
titulacions. 

Necessitat de 
més convenis i 

oferta de 
pràctiques 

Equilibrar 
l'oferta de 
pràctiques 

realitzada per 
la facultat i la 
demanda dels 

estudiants. 
Aplicar-ho 
també a les 
pràctiques 

internacionals 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 
Convenis i 

oferta 
100% TC 

IAE 
2016 i 

AI 
2016 

Augmentar i 
millorar l'oferta 

de convenis 
internacionals 

TC-
080-
E51-

01-15 

Número de 
convenis 

internacionals 
susceptible de 

millora 

Necessitat de 
consolidar i 

millorar 
convenis 

internacionals 

Incrementar i 
millorar el 
nombre de 
convenis de 

mobilitat, 
especialment,  

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No 
Convenis 

internacionals 
100% TC 

AI 
2016 
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internacional, e 
ja que són els 

més 
demandats 

pels estudiants 

Millorar 
l'assignació de 

les aules 
d'informàtica a 
l'inici de curs. 

TC-
110-
E52-

01-15 

Existeix un 
limitat 

nombre 
d’aules 

d’informàtica 
pel gran 
volum 

d’estudiants 
de la Facultat. 

Numero molt 
alt de reserves 

de les aules 

Optimitzar la 
gestió dels 
recursos 

materials. 

Degà/na 2018-2019 No Reserves 100% TC AI 
2016 

Augmentar els 
espais 

disponibles a la 
Facultat per a ús 

com a sales de 
treball 

TC-
110-
E52-

02-15 

Alta demanda 
de sales de 

treball 

Sales de treball 
insuficients 

Augmentar el 
número de les 
sales de treball 

Degà/na 2016-2017 No 
Espais 

disponibles 
100% TC 

IAE 
2016 

Millorar el 
sistema i 
protocol 
d'atenció 

telefònica i de 
gestió del correu 
institucional en 

els moments 
àlgids de feina 

TC-
120-
E52-

01-15 

Atenció 
telefònica i de 

gestió del 
correu 

institucional 
susceptible de 

millora 

Moments àlgids 
de feina 

Millorar 
l'atenció als 

estudiants i fer 
més eficient la 

gestió 
acadèmica del 

centre. 

Degà/na 2017-2018 No Protocol 100% TC 
AI 

2016 

Obtenir 
valoracions del 

PAT per part 
dels estudiants 

TC-
130-
E51-

04-15 

Absència de 
valoracions 

del PAT 

Instruments de 
recollida 
d’opinió 

inadequats 

Obtenir 
valoracions del 

PAT per part 
dels estudiants 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No Valoracions 100% TC 
IAE 

2016 

 



   
 

   
 

5.2 Valoració final 
 
D’acord amb l’evidència disponible, l’estàndard 5 s’assoleix. Tanmateix, s’ha detectat  la necessitat de crear 
una enquesta especifica per avaluar el PAT i, per tant proposem la millora TC-050-E51-01-18 amb l’objectiu 
de poder donar-hi resposta. 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 
6.1. Introducció general 
 
En aquesta introducció general analitzarem la informació agregada per a tota la Facultat. Reproduïm de 
manera resumida el que ja va assenyalar-se a l’Informe de Seguiment de Centre de 2017, en el qual pot 
trobar-se la corresponent evidència quantitativa 
(http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-
Informe%20Seguiment%20Centre.pdf). 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.  
 
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 
inversa a 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 
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. 
 
En relació amb els indicadors d’inserció laboral dels estudiants de grau, les dades de l’enquesta de 2017, 
comparada amb la de 2014, 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. 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 
similar als de la mitjana catalana. 

 
A continuació es realitzarà una anàlisi detallat per titulació dels aspectes més rellevants d’aquest estàndard, 
començant pel Grau d’Admiministració i Direcció d’Empreses Abans, però, és necessari esmentar que les 
Taules  6.1, 6.2, i la taula de competències dels graus i màsters, així com la taula 6.3 i 6.6 en el cas dels 
graus i la taula 6.4 en el cas dels màsters, es troben en els annexos del document degut a la seva dimensió). 

 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/org/govern/actes/11_04_2018/1-Informe%20Seguiment%20Centre.pdf
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6.2. Grau d’Administració i Direcció d'Empreses  

Els objectius generals del grau d’ADE estan orientats a l’adquisició d’un coneixement i una comprensió 
integral de la direcció empresarial. Proporciona una formació bàsica per administrar, dirigir i gestionar 
organitzacions, tant empreses privades com institucions públiques, des d’una perspectiva nacional i 
internacional. De la mateixa manera, a l'alumne se li ofereix la possibilitat d'especialitzar-se en organització 
d’empreses, finances i assegurances, comptabilitat i fiscalitat, i màrqueting. 

La taula 6.1 mostra la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global del grau d’ADE. Tenint 
en compte que la majoria dels ítems estan valorats en una escala de 1 a 5 podem veure que la nota mitjana 
és de 3,4, sent el més valorat “I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge” amb un 4,02. El valor 
més baix correspon a “I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge”. En 
aquest ítem l'evolució és a l'alça i la Facultat està treballant intensament mitjançant millores transversals de 
centre (TC-050-E51-01-17 i TC-050-E51-01-18 ). 

Els estudiants mostren la seva satisfacció mitjançant l’enquesta d'opinió de l’alumnat de grau. Les taules 
6.2 i 6.3 mostren els resultats agregats. Al consell d’estudis es presenta l’informe sobre els resultats, tant a 
nivell d'assignatures com de professors. El percentatge de resposta per part dels estudiants respecte del 
total de matriculats en el curs 2016-17 va ser relativament baix, situant-se de mitjana en el 14,3% en les 
enquestes sobre les assignatures i en el 15,2% en les enquestes sobre el professorat. Per tal d’incrementar 
la taxa de resposta dels estudiants la Facultat ha incorporat una millora transversal de centre (TC-130-E32-
02-15). Això s'ha traduït en un increment de resposta de tres punts per al curs 2017-18. Pel que fa al grau 
de satisfacció general amb l’assignatura, al grau, l’ítem més valorat va ser: “Hi ha hagut correspondència 
entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l’assignatura” amb una mitjana de 6,72/10. Respecte el grau 
de satisfacció general amb el professorat, l’ítem més valorat va ser “Ha complert adequadament amb les 
seves tasques com a docent (pla docent, programa de l’assignatura, assistència, lliurament de 
qualificacions, etc.)” amb una mitjana de 7,43/10.  

A les taules annexes s'observa que les assignatures amb més alta valoració de satisfacció corresponen a 
les assignatures optatives. Això resulta lògic ja que l'alumne tria aquelles que més li agraden. 

En les assignatures obligatòries del grau d’ADE, de mitjana hi ha 10-12 grups per assignatura i, per tant, es 
detecta una elevada heterogeneïtat entre l’opinió dels estudiants d’una mateixa assignatura sobre el mateix 
ítem en els diferents grups, aspecte degut principalment a l’efecte professor. 

El nivell de satisfacció és correcte i a més, en coincidir les dades en tots dos semestres, confirma la 
consistència de la valoració dels estudiants i proporciona a aquesta dada importància per a la seva 
valoració. La seva satisfacció general està sempre propera al 7 sobre 10 de mitjana. Es veu com els 
estudiants estan altament satisfets amb la competència docent i l’experiència investigadora/professional del 
professorat. 

La relació entre les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans 
Docents de les assignatures es presenta a les taules annexes que mostren la relació de les competències 
treballades i avaluades en les diferents matèries del grau d’ADE. No hi ha hagut canvis en els anys 
analitzats i queda reflectit en la modificació de la memòria (RUCT). 

Als plans docents aprovats en el consell d'estudis s'indiquen les activitats formatives de les diferents 
assignatures. La combinació d’explicacions teòriques amb la resolució de casos pràctics, pràctiques 
d’ordinador i tutorització per grups esdevenen les eines metodològiques utilitzades gairebé en totes les 
assignatures del grau. En els cursos 2015-16 i 2016-17 l’increment de l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació ha provocat un augment de les pràctiques amb ordinador utilitzades com un 
instrument per a facilitar les resolucions de problemes. Aquest fet ha provocat que, degut a la grandària 
dels grups en el grau d’ADE s'hagi fet un desdoblament per a poder proporcionar una atenció més 
personalitzada i realitzar un ús adequat de les aules d'informàtica. 

Segons la Taula 6.4 la taxa de rendiment en els cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17 presenta uns resultats 
molt positius, per sobre del 72%. Aquesta taxa de rendiment és conseqüència directa de la implantació de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior fonamentat en l'avaluació continuada de l'estudiant. Si bé totes les 
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assignatures ofereixen la possibilitat d’optar per l'avaluació única. En el grau d’ADE un elevat percentatge 
d'alumnes es decanten pel sistema d'avaluació continuada que permet aconseguir millors resultats. Tot i 
això, es creu necessari realitzar accions per millorar la satisfacció en una assignatura amb puntuacions 
comparativament baixes  (130-E63-01-18). 

El grau d’ADE presenta una taxa d’eficiència per sobre del 87% pels cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17. 
Aquest indicador mostra, en mitjana, l'excés de crèdits que se li requereix a un estudiant per a obtenir el 
títol en el que es matricula. Valors d'aquest indicador més allunyats del 100%, mostren una major dificultat 
del pla d'estudis, donat que els estudiants es veuen obligats a realitzar múltiples matrícules en algunes 
matèries del pla d'estudis. Valorem positivament aquest indicador ja que està molt per sobre de la previsió 
feta en la memòria verifica. 

Si observen la taxa d’abandonament, podem comprovar que per al curs 2015-16 és estable respecte als 
cursos anteriors però que per al curs 2016-17 pateix una lleugera disminució. El pla de millora contempla 
una proposta transversal de centre per estudiar l’absentisme a l’aula i l’abandonament i les seves causes 
(TG-130-E62-01-15). La taxa de graduació també és estable i s’observa un increment en el curs 2016-17. 

 
Taula 6.4 - ADE 

Indicadors de rendiment acadèmic per al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
Curs 2016-17  

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

Taxa de rendiment 75,47% 75,89% 74,78% 72,63% 

Taxa d’eficiència 92,38% 89,47% 88,59% 87,12% 

Durada mitjana dels estudis 3,65 4,53 4,86 5,11 

Taxa d'abandonament 29,54% 29,54% 29% 25,91% 

Taxa de graduació 40,38% 40,38% 40,05% 43,59% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 

 
La mitjana d'estudiants que superen les assignatures de primer curs (Taula 6.5) estan per sobre del 70%. 
Aquest valor està per sota del rendiment total del grau per als dos cursos analitzats. Això s'explica perquè 
les assignatures de primer curs són assignatures de formació bàsica i el rendiment és bastant inferior a les 
assignatures optatives que es cursen en tercer i quart curs (Taula 6.6). 

Malgrat que en general els resultats de les assignatures es poden valorar positivament, hi ha algunes 
assignatures, per exemple Comptabilitat I, Entorn Econòmic Espanyol o Microeconomia, amb rendiments 
per sota del 60%. Els responsables de les assignatures s’han compromès a implementar mesures per 
millorat els resultats. Aquestes dades són analitzades en el Consell d'Estudis, arribant al detall de grups per 
a detectar els possibles efectes del professorat assignat. 

Cal valorar molt positivament l’elevat percentatge de presentats, la mitjana de la taxa de presentats de les 
assignatures obligatòries va ser gairebé del 90% i superior al 90% per a les assignatures optatives. 

 
Taula 6.5 - ADE 

Evolució dels resultats globals de primer curs per al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
(cursos 2014-15 i 2016-17)  

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

Taxa d'abandonament  18,14% 18,27% 19,71% 21,29% 

Taxa de presentats 91,20% 91,09% 90,41% 90,75% 

Taxa d’èxit 81,41% 81,04% 81,37% 77,83% 

Taxa de rendiment  74,25% 73,82% 73,56% 70,63% 

Notes i Fonts: 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. Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E68 
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(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
 

El TFG és una assignatura obligatòria de síntesi, en què s’avalua globalment si l’estudiant ha integrat els 
coneixements apresos durant la titulació, i si ha adquirit les competències generals i específiques per al 
desenvolupament de la professió. A causa de la dimensió del grau, s’utilitza la tutorització per grups com a 
activitat formativa, però s’obliga el tutor a mantenir una atenció personalitzada per a cada estudiant. La taxa 
de rendiment és molt elevada i supera el 87% dels matriculats,  aquesta data s'incrementa fins al 99,06% 
si només comptabilitzem superats sobre presentats. 

A la taula 6.7 es presenta la relació de TFG del grau d’ADE defensats públicament els cursos 2015-16 i 
2016-17 amb la nota obtinguda. Malgrat que el percentatge d’alumnes que opten a fer defensa pública del 
seu treball és força baixa, la qualitat i valoració obtinguda és alta. Cal tenir present que en el grau d’ADE 
no és obligatòria la defensa pública del TFG, mentre que en els dobles graus el TFG es regeix per la 
normativa més estricta que en els anys considerats en l'informe era la de la Facultat de Dret i la de la 
Facultat de Matemàtiques, on la defensa pública era obligatòria. 

 
Taula E6.7 - ADE 

Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament per al Grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFG Àmbit o línia de 
treball 

Temàtica Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

La base imposable comuna consolidada 
de l'impost sobre societats 

Fiscalitat Fiscalitat Empresarial 10 

Insolvency risk: Characterisation and 
prediction 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Comptabilitat Analítica 10 M. H. 

La retribución de los administradores Economia i Entorn 
Empresarial 

Dret Mercantil 9.5 

Mas Llunes, signature wines from 
l'Empordà crossing the ocean 

Comercialització i 
Investigació de 
Mercats 

Màrqueting 
Internacional 

9.4 M. H. 

PINTURES NET Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament d' 
idees de negoci  

9.2 M. H. 

IMC applied to JC Charmant Events 
business plan. Focused on offline, public 
relations and corporate philpantrophy 

Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

9.2 

El buen gobierno fiscal en la reforma 
mercantil del 2014. ¿Cómo introducir el 
Tax Control Framework en el modelo 
COSO? 

Fiscalitat Fiscalitat Internacional 9 

Anàlisi de les demandes presentades 
contra Espanya davant del Centre 
Internacional d’Arranjament de 
Diferències 
relatives a Inversions (CIADI) en relació a 
la supressió de subvencions a les 
energies renovables 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

9 

Valoración de títulos bursátiles mediante 
el modelo CAPM 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Decisions 
estratègiques en la 
distribució dels 
recursos econòmics i 
financers d’una 
empresa 

9 

Desenvolupament d'Idea de Negoci: 
LaVerema, S.L. 

Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

9 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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IMC applied to JC Charmant Events’ 
Business Plan. Focused on online, direct 
marketing, sales 
Promotions and other promotional 
strategies 

Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8.9 

How to make international trade easier 
for small companies? 

Organització 
d’Empreses 

Internacionalització de 
l’Empresa 

8.5 

BIBE: Barcelona International Business 
Experience - Pla de negoci: una proposta 
alternativa i innovadora als estudis 
d'ADE tradicionals oferta als joves 
d'arreu 

Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8.5 

Plan de empresa online "NUNEVA" y 
aspectos legales en la contratación con 
Consumidores 

Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8 

La reforma de l’abús de dret en la LGT. 
La recepció a Espanya de l’acció 12 del 
projecte BEPS contra el frau fiscal 

Fiscalitat Dret Tributari 8 

El acuerdo extrajudicial de pagos: 
análisis crítico. 

Economia i Entorn 
Empresarial 

Dret Mercantil 7.6 

La influencia de las redes sociales en el 
marco actual y su efecto en el riesgo 
empresarial 

Economia Aplicada Els riscos empresarials 
i corporatius: Mètrica, 
control i mitigació 

7.2 

Disseny d'un nou sistema de gestió 
global per a la internacionalització de 
l'empresa 

Organització 
d’Empreses 

Internacionalització de 
l’Empresa 

7 

Els preus dels bitllets d'avió baixen a 
l'últim minut! Mite o no. 

Economia i Entorn 
empresarial 

Competència i 
cooperació en l’entorn 
empresarial 

7 

Aspectos fiscales conflictivos de las 
reestruturaciones societarias. Rama de 
actividad y motivos económicos válidos 

Dret Tributari Tributació Societària 7 

Camino hacia el intercambio automático 
de información fiscal: Tendencias 
actuales en el intercambio internacional 
de información Tributaria: Modelo 720, 
RUBIK y FACTA 

Fiscalitat  Fiscalitat de l’empresa 9,7 M. H. 

Big Four: Análisis del sector auditor Economia Aplicada Anàlisi de l'estratègia 
empresarial 

8,1 

La hipoteca inversa: Instrumento de 
previsión social. 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Assegurances. 
Productes, tarifes i 
mercat 

10 M. H. 

Análisis del marketing y la animación del 
punto de venta llevados a cabo por los 
supermercados 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Aplicacions empíriques 
de les tècniques 
estadístiques 
avançades al camp del 
màrqueting i la 
investigació de mercats 

9 

Valoración de carteras de acciones del 
mercado continuo español 

Economia Aplicada Estimació del risc de 
pèrdua en una cartera 
d'accions en el mercat 
continu 

7,4 

Plan de empresa de Sentromà Events Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8,1 

"The Social Coin: a Social Business 
based on the Economy for the Common 
Good" 

Economia Aplicada Economia social i 
solidaria 

8,2 

El Poan de Web Marketing de la Empresa 
Zaza 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies de 
màrqueting 

8 
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El comportamiento de la banca española 
en el mercado bursátil 

Economia Aplicada Sistema financer 
espanyol 

8,7 

Implantación de cuadro de mando en 
Pyme 

Organització 
d’Empreses 

Control de Gestió 10 M. H. 

Aplicación móvil de búsqueda de 
prácticas para estudiantes universitarios: 
UNIJOB 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies del 
màrqueting. 
Màrqueting 
internacional 

9,2 

Project proposal to PEBER S.L. Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Direcció de màrqueting 8,4 

Plan de empresa Vulcano Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

7,3 

Eventalent. Reducing the gap between 
talent and employyers: the idea of 
improving student´s employability and 
fostering talent adquisition by SMEs. 

Organització 
d’Empreses 

Direcció i gestió de 
recursos humans 

10 

Marketing Plan for introducing a Ready 
Meal Rice pack in a European Country 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies de 
màrqueting 

9,2 

Analysis of the introduction of e-
consultations in the treatment of 
Parkinson Disease 

Economia Aplicada Economia social i 
solidaria 

9,7 

BU Beans. Taking one step backwards Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8,5 

Las 2 VACAS strategic marketing plan 
and analysis of its launch in spain 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies de 
màrqueting 

9,1 

La obsolescencia programada y la 
contaminación medioambiental 

Organització 
d’Empreses 

Organització, 
Innovació i Tecnologia 
a l’Empresa 

7,4 

Riesgo de concurso de acreedores 
¿Qué es y como anticiparse a él? 

Organització 
d’Empreses 

Control de Gestió 8,3 

Implementación de una herramienta para 
el control de gestión en un e-commerce 

Organització 
d’Empreses 

Control de Gestió 9 

Hunting Unicorns Organització 
d’Empreses 

Desenvolupament d' 
idees de negoci i  
plans d'empresa 

7,6 

Rakuten Wuaki.tv: an overview on 
company's strategic plan.  

Organització 
d’Empreses 

Anàlisi de l'estratègia 
empresarial 

8,7 

El PATENT BOX y su desarrollo en la 
normativa española 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

9,2 

Growth strategies in emerging countries: 
How Pentair could increase Valve and 
Control sales in Kazakhstan 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Màrqueting 
Internacional 

8 

El sector eléctrico español. De su 
liberalización a la competencia efectiva. 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

Regulació i 
competència 

9,1 

El sistema económico y de derecho de la 
república popular de China 

Dret Internacional Inversions 
Internacionals 

8,1 

Indemnización de daños y perjuicios de 
los cárteles 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

Regulació i 
competència 

8,5 

Un sistema de imposición de sociedades 
más justo y eficaz 

Fiscalitat Dret Tributari 7 

Modelo de riesgo sobre la oferta de 
precios fijos en el mercado eléctrico 
español 

Mètodes Quantitatius 
per a l'Economia i 
l'Empresa 

Mètodes de Previsió 9,9 M. H 

Aplicación de la norma ISO 14001 en la 
pequeña y mediana empresa 

Organització de 
l’Empresa 

Gestió de la Qualitat 9,5 

Análisis sobre la posible competencia 
desleal de UBER en España 

Entorn Econòmic i 
Jurídic 

Regulació i 
competència  

7,2 



   
 

138 
 

MY CUTE LIPS. De la idea de negocio a la 
empresa en funcionamiento: análisis de 
la tributación empresarial asociada. 

Organització de 
l’Empresa 

Desenvolupament 
d'idees de negoci 

6,5 

La responsabilidad patrimonial del 
estado legislador: análisis del Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos 

Fiscalitat Fiscalitat de l’Empresa 9 

La mediación o resolución alternativa de 
conflictos 

Organització de 
l’Empresa 

Direcció i gestió de 
recursos humans 

7,4 

La mediación y la resolución alternativa 
de conflictos. Casos prácticos. 

Organització de 
l’Empresa 

Direcció i gestió de 
recursos humans 

6 

EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
Procés de construcció d'una gran 
infraestructura 

Organització de 
l’Empresa 

Desenvolupament 
d'idees de negoci 

8 

Inversión en acciones mediante el 
análisis de las Cuentas Anuales 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Anàlisi econòmica 
financera d'empreses a 
nivell nacional o global  

7,9 

El acuerdo extrajudicial de pagos: 
análisis crítico. 

Dret Concursal Mediació concursal 7,4 

Curs 2016-17 

Business Expansion Plan for "La 
Cortera" 

Organització de 
l’Empresa 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8,7 

Cas pràctic: captació de socis per la 
Fundació Ulls del món 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies del 
màrqueting: 
Comunicació 

8,2 

Estudi econòmic i financer. Coopeativa 
Llibreria L'Economista 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Projectes Socials 
(ApS) 

9,4 

Diferències d'eficiència entre les 
companyies Low Cost i les tradicionals: 
el cas d'Ibèria i Easyjet. Període 2004-
2014. 

Entorn Econòmic L'empresa en 
l'economia 
contemporània 

8,4 

Aplicación de la filosofía LEAN en la 
empresa Suministros Industriales 
SUGAR, S.L. 

Organització de 
l’Empresa 

Direcció d'operacions, 
logística i qualitat 

8,4 

Pla d'empresa "FCsolutions" Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Planificació i lideratge 
d'estratègies 
internacionals de 
Màrqueting 

8 

Pla d'empresa: Poblenou Pàdel Indoor.  Organització de 
l’Empresa 

Desenvolupament 
d'idees de negoci  

8,3 

Informe de posicionament de l'empresa 
ABC en el mercat de la publicitat mòbil 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Investigació de 
mercats 

8,3 

El Impacto de la Inteligencia artificial en 
las organizaciones. Caso 
particular:sector periodístico 

Organització de 
l’Empresa 

Sistemes d'informació 
a l'empresa 

8 

MCDONALD’S, una fórmula d’èxit. Organització de 
l’Empresa 

Anàlisi de l'estratègia 
empresarial 

7,6 

“Si aumenta la satisfacción de los 
docentes mediante la gestión del clima 
laboral, aumentará el rendimiento 
académico del alumnado” 

Organització de 
l’Empresa 

Direcció i gestió de 
recursos humans 

8,8 

Persuadir ¿Por qué? Sociologia Comportament 
organitzacional 

8 

Estudio sobre la importancia de la 
logística inversa y la gestión de las 
devoluciones en el comercio electrónico 
de bienes 

Organització de 
l’Empresa 

Empresa de serveis 7,8 

Hazelnuts Business in Abkhazia: 
Integration tool for IDPs/returnees and 
other war affected communities 

Dret Internacional Estratègies d’integració 9,2 
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Seguro de Comunidades. 
Funcionamiento, Mercado y Fidelización. 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Assegurances. 
Productes, tarifes i 
mercat 

8 

Short Sea Shipping Organització de 
l’Empresa 

Logística 9,6 

Segregación escolar: el caso de Vilanova 
i la Geltrú 

Sociologia Integració educativa 6,4 

BREXIT (British Exit) Dret Comunitari 
Europeu 

Relacions 
Internacionals 

8,6 

La Propuesta de Directiva relativa a la 
base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades 
Estudio de la versión deactivada de 2016 

Dret Societari Harmonització Fiscal 9,4 

El impacto potencial de BEPS en los 
sistemas fiscales. 
"Cláusula general antiabuso tributaria" 

Dret Tributari 
Internacional 

Ad-hoc 
 

9,1 

QUABIT INMOBILIARIA: valoració de la 
solvència i refinançament del deute 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

 Finançament 7,7 

Anàlisi del màrqueting i la comunicació 
en els esports electrònics 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies del 
màrqueting 

8,6 

Las fintech y el crowdlending, una nueva 
forma de financiación. 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Finançament 
empresarial 

8,5 

Construcció de la Marca Personal per 
una actriu 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies del 
màrqueting 

7,7 

Gestión del riesgo en el mercado 
continuo 

Economia Aplicada Estimació del risc de 
pèrdua en una cartera 
d'accions en el mercat 
continu 

9,6 

Consumo conspicuo como sistema de 
señalización sexual 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Màrqueting 
experimental i evolutiu 

7,8 

¿Cómo cambiará el mercado laboral y la 
sociedad con la incursión de las nuevas 
tecnologías en la economía? 

Organització de 
l’Empresa 

Sistemes d'informació 
a l'empresa 

8,2 

Anàlisi macroeconòmic de les propostes 
electorals de les polítiques comercials i 
fiscals de Donald Trump. 

Economia Aplicada Política Comercial i 
Fiscal 

8,8 

Neuromarketing: aplicació als cinc 
sentits 

Comercialització i 
Investigació de Mercat 

Estratègies del 
màrqueting 

8,1 

Influencia de la fiscalitat en la rendibilitat 
dels plans de pensions 

Fiscalitat Decisions 
estratègiques en la 
distribució dels 
recursos econòmics i 
financers d'una 
empresa 

8,6 

Estrategias contemporáneas aplicadas a 
una hipotética trade 

Organització de 
l’Empresa 

Gestió 
d'Organitzacions 

6 

Las claúsulas suelo: un enfoque 
económico, jurídico y fiscal 

Economia Aplicada Finançament 8,5 

Analysis of the financial aspects of THE 
BARCELONA CITY COUNCIL during 
2005-2015 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Finançament 
empresarial 

9 

Alternativas de inversión para el 
pequeño ahorrador en tiempos de crisis 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Finançament 
empresarial 

8,2 

Anàlisi de l'ecosistema start-up a 
Catalunya. 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Anàlisi econòmica 
financera d'empreses a 
nivell nacional o global 

7,8 

Estimating the Intrinsec Value of INDITEX Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Valoració Empreses 8,6 



   
 

140 
 

Financial well-being in retirement as a 
function of life trajectories: Spain and the 
Netherlands in comparison. 

Economia Aplicada  Ad-hoc 9,5 

ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL 
CAPÍTULO I DE LA ORDEN 
EHA/3565/2008 
Estudio de la fiscalización y 
contabilización de los recursos humanos 
en las entidades locales 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Comptabilitat pública 9,2 

Un impuesto cuestionado: el impuesto 
municipal sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana 

Economia Aplicada  Hisenda Local 9 

El ajuste secundario en las operaciones 
vinculadas: una oportunidad 
desaprovechada por el legislador 
español 

Fiscalitat de l’Empresa Impost de Societats 9,6 

El medi ambient, legislació vs praxis 
empresarial 

Dret financer i tributari Entorn Econòmic i 
Jurídic 

8,7 

Gaussian processes for machine 
learning 

Mètodes quantitatius 
per a l'economia i l’ 
empresa 

Finançament 10 

FATCA: anàlisis de l’acord entre el regne 
d’Espanya i els estats units d’Amèrica i 
de l’ordre hap/1136/2014 

Dret financer i tributari Ad-hoc 
 

8 

Acercamiento a la negociación 
contractual del SII desde la perspectiva 
de la teoría de juegos 

Mètodes quantitatius 
per a l'economia i l’ 
empresa 

Teoria de Jocs 7,3 

Los Servicios de Atención al Cliente 
como sistema alternativo de resolución 
de conflictos en el sector financiero  

Dret financer i tributari Relacions contractuals 8,9 

Motivación laboral en empresas punteras Organització 
d’empreses 

Recursos Humans 9,4 

El concepte problemàtic d'establiment 
permanent. Estudi de l'evolució de 
l'establiment permanent a l'economia 
digital 

Dret Fiscal Desenvolupament 
Econòmic 

9,6 

El control empresarial de la nueva era. El 
uso personal por parte del empleado de 
los medios tecnológicos del trabajo 

Organització 
d’empreses 

Recursos Humans 8,5 

Análisis del artículo 16.2 de la Ley de 
Competencia Desleal 

Dret Mercantil Competència i 
Regulació 

8,7 

Theory of decisión applied to sports 
management 

Economia Financiera i 
Comptabilitat 

Teoria de la decisió 10 

Notes i Fonts: Centre 
 

La taula 6.8 mostra l'alt índex d'inserció laboral dels graduats de l’ensenyament d'ADE, la taxa d’ocupació 
de la promoció que va finalitzar els estudis en el curs 2012-13 és del 94,1%, per sobre de la mitja del 
sistema universitari català (93,9%). Cal valorar aquest fet com a molt positiu sobretot pel baix nivell d’atur 
dels enquestats. Aquestes dades posen en rellevància l'encaix entre la formació rebuda a la universitat i la 
requerida en el mercat laboral. 
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Taula 6.8 - ADE 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

 Enquesta 2008 Enquesta 2011 Enquesta 2014 Enquesta 2017 

Titulats 2003-04 Titulats 2006-07 Titulats 2009-10 Titulats 2012-13 

UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya 

Taxa 
d'ocupació 95,12% 95,5% 95,28% 90,7% 94,07% 91,9% 94,1% 93,9% 

Taxa d'atur 0,81% 2,07% 3,77% 5,53% 5,93% 5,55% 4,43% 4,04% 

Taxa 
d'inactivitat 4,07% 2,44% 0,94% 3,80% 0,00% 2,51% 1,48% 2,07% 

Taxa 
d'adequació 

(funcions 
específiques 
del màster) 53,66% 59,32% 55,24% 49,65% 46,27% 59,81% 52,96% 59,05% 

Taxa 
d'adequació 

(funcions 
universitàries) 27,64% 28,06% 27,62% 36,59% 33,58% 26,39% 38,15% 34,12% 

Taxa 
d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 18,70% 12,62% 17,14% 13,76% 20,15% 13,79% 8,89% 6,82% 

Grau de 
satisfacció 

amb la feina 
(sobre 10) 7,31 7,45 7,41 7,60 7,12 7,61 7,44 7,74 

Mitjana de 
valoració de 

la utilitat de la 
formació 
teòrica 

rebuda (sobre 
10) 5,35 5,52 5,19 5,87 4,97 5,77 5,17 5,66 

Mitjana de 
valoració de 

la utilitat de la 
formació 
pràctica 

rebuda (sobre 
10) 4,96 5,17 5,05 5,77 4,29 5,15 4,92 5,66 

Nombre de 
titulats 501 1276 357 1221 528 1608 624 2297 

Nombre de 
respostes 123 532 106 579 135 757 271 1015 

% respostes 24,55% 41,69% 29,69% 47,42% 25,57% 47,08% 43,43% 44,19% 

 

6.3. Grau d'Economia 

Els objectius generals del grau d’Economia són l’adquisició d’una comprensió integral del funcionament de 
l’economia, des d’una òptica global, individualitzada o sectorial. La titulació proporciona els mecanismes de 
raonament i els instruments per comprendre i interpretar la situació econòmica de qualsevol àmbit territorial. 

La taula 6.1 de l’annex mostra la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global del grau 
d’Economia. Malgrat que la participació és baixa, dins una escala d’ 1 a 5, els ítems analitzats tenen una 
valoració mitjana de 3,28. Analitzant les respostes del curs 2016-17, es valora amb un 3,54 el grau de 
satisfacció de la titulació i gairebé un 64,3% que va respondre l’enquesta tornaria a triar la mateixa titulació. 
Analitzant la resta d’ítems, el més ben valorat és  “I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge” 
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amb una valoració mitjana durant els cursos 2014-15 a 2016-17 de 4,07. Pel què fa a l’ítem menys valorat 
és el “I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge”. Per fer-hi front, almenys 
des del PAT, s’ha incorporat la millora TC-050-E51-01-18.  

A través de l’enquesta d'opinió de l’alumnat de grau, els estudiants mostren la seva satisfacció amb les 
activitats formatives del conjunt d’assignatures del grau, les dades pel curs 2016-17 es poden veure a la 
taula 6.2 i 6.3 de l’annex. Analitzant de manera global els resultats, el grau de satisfacció amb l’assignatura 
va tenir una valoració de 6,75 sobre 10 al primer semestre i de 6,47 al segon semestre. Les valoracions 
son correctes i constaten que els alumnes estan satisfets amb l’experiència educativa del grau, però cal 
tenir present el baix nivell de resposta obtingut. Malgrat que el percentatge de resposta va experimentar un 
salt qualitatiu respecte el curs anterior, encara va ser inferior al 25% i per tant, no es poden considerar prou 
representatius per que es puguin prendre decisions. En aquest aspecte, amb l’objectiu d’incrementar el 
nivell de resposta de les enquestes, a nivell de Facultat s’ha incorporat una millora transversal de centre 
(TC-130-E32-02-15).  

Analitzant de manera individual les assignatures, el estudiants assignen valoracions més elevades a les 
assignatures optatives. Cal tenir present que, en les assignatures obligatòries del grau d’Economia de 
mitjana hi ha 4-5 grups per assignatura i, per tant, es detecta una elevada heterogeneïtat entre l’opinió dels 
estudiants d’una mateixa assignatura sobre el mateix ítem en els diferents grups, aspecte que ve donat 
principalment pel biaix que implica l’efecte professor. 

La relació de les competències treballades i avaluades en les diferents matèries del grau d’Economia es 
presenta a les taules de l’annex. Durant els cursos objecte d’anàlisi no hi ha hagut canvis en la relació entre 
les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans Docents de les 
assignatures,  tal com queda reflectit a la modificació de la memòria (RUCT). 

El pla docent de cada assignatura és molt important en el procés d’avaluació. A més d’incorporar els 
objectius d’aprenentatge, les competències i els continguts de l’assignatura, sobretot informa del nombre 
de proves avaluables, la tipologia de cadascuna i el valor ponderat que té assignat. Això permet que 
l’estudiant sigui avaluat d’acord amb criteris, regles i procediments publicats i aplicats amb coherència. En 
la sessió del consell d’estudis del mes de juny del curs anterior es supervisa que la metodologia i les activitat 
docents especificades en els plans docents s’alineïn satisfactòriament amb les seves competències. Els 
plans docents de les assignatures del curs 2015-16 i 2016-17 es van aprovar sense incidències.  

Analitzant els indicadors acadèmics del grau d’Economia, taula 6.4, els resultats de la taxa de rendiment 
dels últims cursos acadèmics són força positius. Malgrat la lleugera davallada del curs 2015-16, la taxa de 
rendiment del curs 2016-17 és del 69,58%, mantenint i fins i tot incrementant lleugerament els bons resultats 
del curs 2014-15. La taxa d’eficiència és un indicador que mostra, de mitjana, l’excés de crèdits que un 
estudiant necessita per obtenir el títol quan es matricula. Com més allunyada la taxa del 100% representa 
una major dificultat del pla d’estudis del grau. La taxa d’eficiència del grau d’Economia és força alta, però 
en els últims cursos ha tingut una tendència decreixent que cal avaluar.  

En aquest aspecte, cal valorar positivament els canvis en la metodologia docent de les assignatures (060-
E62-01-15), sobretot la generalització de l’avaluació continuada i l’augment del pes de les proves 
d’avaluació continuada en la nota final que permeten obtenir millors resultats. Malgrat aquest avenç en la 
metodologia docent d’algunes assignatures, és important revisar la utilització de determinades eines 
d’avaluació, com son els exàmens de tipus test com a mecanisme d’avaluació única d’una assignatura 

La taxa d’abandonament  s’ha mantingut relativament estable durant els dos darrers cursos. Malgrat una 
lleugera davallada en el curs 2016-17, es considera alta i és un aspecte d’especial atenció, tant a nivell de 
grau com a nivell de centre. En aquest sentit, el pla de millora incorpora una proposta transversal que 
planteja estudiar l’absentisme a classe i l’abandonament i les seves causes, TG-130-E62-01-15.   

Per la seva banda, la taxa de graduació ha començat a augmentar de forma continuada i sostinguda.  
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Taula 6.4 - ECO 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Grau d’Economia 

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

Taxa de rendiment 69,49% 69,45% 68,82% 69,58% 

Taxa d'eficiència 92,01% 89,40% 88,88% 84,13% 

Durada mitjana dels estudis 3,73 4,34 4,67 5,36 

Taxa d'abandonament  34,01% 35,64% 34,92% 

Taxa de graduació  32,56% 34,87% 35,68% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 

La mitjana d'estudiants que superen les assignatures de primer curs (taula 6.5 ) ha mantingut una tendència 
relativament creixent però continua per sota del rendiment total del grau per als dos cursos analitzats. Si 
s’analitzen els resultats per cursos, els dos primers són els que tenen un rendiment clarament inferior, 
motivat en gran mesura pel procés d’adaptació a la universitat.   

Taula 6.5 - ECO 
Evolució dels resultats globals de primer curs per al Grau d’Economia 

(cursos 2014-15 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa d'abandonament  32,79% 29,13% 21,19% 23,96% 

Taxa de presentats 85,00% 87,04% 89,23% 91,57% 

Taxa d’èxit 70,89% 73,77% 74,61% 72,19% 

Taxa de rendiment  60,26% 64,2% 66,57% 66,10% 

Notes i Fonts: 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. Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E68 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 

 

Analitzant les qualificacions de les assignatures del grau d’Economia, taula 6.6 de l’annex, cal valorar molt 
positivament l’elevat percentatge de presentats, el curs 2016-17 la mitjana de la taxa de presentats de les 
assignatures obligatòries va ser gairebé del 90% i superior al 90% per a les assignatures optatives. Pel què 
fa a la taxa de rendiment, les assignatures dels dos primers cursos són les que tenen un rendiment 
clarament inferior,  mentre que les assignatures optatives presenten una taxa de rendiment que de mitjana 
supera el 90%. La distribució de qualificacions també segueix la mateixa tendència. Cada curs es presenta 
al Consell d’Estudis un informe sobre el rendiment de les assignatures, i els seus membres fan una anàlisis 
quantitativa i qualitativa, per detectar possibles incidències. Pel curs 2016-17, només 8 assignatures tenien 
un rendiment inferior al 60%, quatre de primer curs i dos de segon curs. Malgrat que en general els resultats 
de les assignatures es poden valorar positivament, es va fer especial incís en la taxa de rendiment de 
l’assignatura Microeconomia 1, establint un compromís per part dels responsables de l’assignatura 
d’implementar mesures per tal de millorar la taxa de rendiment (nova millora, 130-E63-01-18).  

A la FEE la supervisió i avaluació del TFG es realitza de manera centralitzada i homogènia per a tots els 
graus a través de la figura del Coordinador/a de TFG. És la coordinadora qui organitza, conjuntament amb 
els Caps d’Estudis 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.  La taxa de rendiment del TFG és molt elevada,  
el curs 2016-17 va superar el 80% dels matriculats, i si es comptabilitza respecte els que van presentar el 
TFG, la taxa de rendiment arriba al 98,48%. 

Malgrat que el percentatge d’alumnes que opten a fer defensa pública del seu treball és força baixa, la 
qualitat i valoració obtinguda és alta. Cal tenir present que en el grau d’Economia no és obligatòria la 
defensa pública del TFG, mentre que si que ho és per als alumnes del doble grau Economia-Estadística. A 
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la taula 6.7 es presenta la relació de TFG del grau d’Economia  que van fer defensa pública els cursos 
2015-16 i 2016-17.  

 
Taula E6.7 - Economia 

Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament per al Grau d’Economia 
(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFG Àmbit o línia de treball Temàtica Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

Anàlisi de la intervenció minorista en el procés 
de fixació de preus 

 Economia Aplicada 
Innovació i 

Creixement 
9,8 M. H. 

Desindustrialització i reformes a Amèrica Llatina 

i el Carib, 1980-2008 
 Economia Aplicada  

Innovació i 

Creixement 
10 M. H. 

Una aproximación al mercado de vehículos 

clásicos: enfoque teórico y aplicación empírica 
 Economia Aplicada  

Innovació i 

Creixement  
9,5 M. H.  

Els emprèstits: Anàlisi financera i econòmica 

durant el període 2007-2013 

Economia Financera i 

Comptabilitat  

Anàlisi financera 

de préstecs i 

d'operacions de 

renda fixa 

8,1 

Algoritmes i automatizació dels sistemes 

d'amortització periòdica dels préstecs 

hipotecaris  

 Economia Financera i 

Comptabilitat  

Anàlisi financera 

de préstecs i 

d'operacions de 

renda fixa 

8,4 

Desigualtat i poder:  una aproximació analítica Economia Aplicada  
Economia i 

Societat 
8,4 

Quins efectes tindrà la inversió de la piràmide 

poblacional Espanyola a llarg termini sobre el 

sistema de pensions? 

 Economia Aplicada 

Globalització i 

estat del 

benestar: Efectes 

de l’envelliment 

de la població 

7,8 

De comunisme a socialisme de mercat: un 

balanç socioeconòmic 

Història i Institucions 

Econòmiques  

El creixement 

econòmic en 

perspectiva 

històrica 

9,4 

Crisi económica, déficit fiscal i sobiranisme a 

Catalunya 
Economia Aplicada  

Economia i 

Societat 
8,7 

Unió Europea: Cohesió territorial i Gran 

Recessió 

Història i Institucions 

Econòmiques   

Federalisme fiscal 

i política fiscal: 

Europa, estats i 

governs 

subcentrals 

7,8 

Per què l'actuació del FMI ha tingut resultats 

diferents entre Grècia i Portugal? 
 Economia Aplicada 

Analitzar el paper 

d'una 

Organització 

Econòmica 

Internacional 

9,3 
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El cas Volkswagen: L CAS VOLKSWAGEN: Les 

raons econòmiques i el paper de la 

competencia. 

 Economia Aplicada Ad hoc 7,8 

Effects of Austerity Measures Taken in the 

Present Crisis. The Oxymoron of Expansive 

Austerity 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica   
Ad hoc  9,5 M. H. 

Anàlisi macroeconòmic del sector hoteler català 

i elaboració d'un quadre de comandament 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica  
Ad hoc  9 

The financial sustainability and the income 

adequacy of the Spanish pension system 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica  
Ad hoc 8,2 

Implementación de un Sistema de Machine 

Learning en una empresa de Sofware as a 

Service 

Estadística i investigació 

operativa  

Sistemes 

d’informació 
8,4 

An outlook on the Spanish pensions and their 

recent reforms. 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica   
Ad hoc 9,5 

The financial crisis of 2008. The specific case of 

Spain: The preferred participations’ case 
Economia Aplicada  Ad hoc 8 

onsports. Owning my working life  Economia Aplicada  Ad hoc 9,4 

Turkey and the EU: the unwritten criteria Economia Aplicada   
Relacions 

Internacionals 
9 

Autónom@s online Economia Aplicada  Ad hoc 9 

Aplicación de algoritmos genéticos para apoyar 

decisiones de inversión en mercado de valores 

Estadística i investigació 

operativa  

Sistemes 

d’informació 
8 

La teoría de la maldición de los recursos: una 

aplicación para el caso de Venezuela. 
Economia Aplicada   

El creixement 

econòmic en 

perspectiva 

històrica 

9,3 

Efecto de la salud a la renta per cápita del áfrica 

subsahariana durante el periodo 1966-2011 
Economia Aplicada   

Temes d' 

economia 

internacional 

8,6 

Precios de viviendas, regulación y 

desigualdades económicas 
Organització d'empreses 

Desenvolupament 

d' idees de negoci 

i  plans 

d'empresa 

8,7 

Predicción de los índices bursátiles con Goolge 

Trends mediante redes neuronales y support 

vector machine 

Estadística i investigació 

operativa   
Ad hoc 7 

Inicio del cambio energético. Som Energia 

como estandarte del cambio 
Economia Aplicada  

Recursos naturals 

i mediambient 
8,4 

The impact of Brexit on UK financial sector Economia Aplicada  
Relacions 

Internacionals 
9,6 M.H. 

Curs 2016-17 

El análisis de costes y el estudio de las 
desviaciones del Seat Barcelona 

Economia Aplicada  Ad hoc 9 
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¿Cómo afecta el turismo al precio del alquiler a 

residentes? Caso aplicado a la ciudad de 

Barcelona 

Economia Aplicada  
Innovació i 

Creixement 
10 

Estudi de la indústria i el sector automobilístic 

espanyol 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica   

Innovació i 

Creixement 
8,8 

￼Anàlisi Macroeconòmic de Tailàndia 
Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica  

Anàlisi de 

païssos 
8,4 

L’èxit i el fracàs de les polítiques econòmiques, 

a la fi de la Segona Guerra Mundial, a l’Amèrica 

Llaltina i l’est asiàtic. La industrialització per 

substitució d’importacions en front del foment 

de les exportacions. 

 Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica  

Anàlisi de 

païssos 
7,6 

L'Autonomia del FMI en les polítiques de 

préstec del cas de Grècia de d'un punt de vista 

teòric. 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica    

Analitzar el paper 

d'una 

Organització 

Econòmica 

Internacional 

9 

Impacto de la inversión en I+D en el crecimiento 

económico: estudio econométrico para las 

regiones europeas 

Métodes quantitatius per 

a l’economia i l’empresa  

Utilització de 

tècniques 

estadístico-

economètriques a 

l’anàlisi 

econòmica 

10 

       

     La Eco-taxa balear, un estudi comparatiu 
 Economia Aplicada  Adhoc 8,6 

Análisis y caracterización de las dinámicas del 

IBEX-35 en frecuencias intradía 

Estadística i investigació 

operativa     
Adhoc 9 

Jacob Viner and Gottfried von Haberler, two 

theories of Custom Union, a precise answer for 

the European Union 

Història i Institucions 

Econòmiques  
Adhoc 8,6 

How powerful are Real Business Cycles models 

for explaining fluctuations in Spain and the UK? 

Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica   
Adhoc 9,6 M. H. 

Estudi d'ampliació de La Torreta del Llac Organització d'empreses 

Desenvolupament 

d' idees de negoci 

i  plans 

d'empresa 

8,3 

El sistema tributari: Catalunya i el País Basc Economia Aplicada  

Globalització, crisi 

i desigualtats 

territorials 

7,6 

The Swiss watch industry. An explanation to its 

structural crisis 
Economia Aplicada  Adhoc 8,4 

What makes Debt Sustainable? Study case: 

Greece and Japan 
 Economia Aplicada Adhoc 8,6 

The Erosion on Yoghurt Market 
Organització 

d’Empreses  
Adhoc 7,8 
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The early economic development of the Soviet 

Union (1921 – 1932): Analysis, comparison and 

assessment 

  Economia Aplicada Adhoc 9,65 M. H. 

The Chilean pension reform: results 36 years 

later 
 Economia Aplicada Adhoc 9,43 

Estudio de factores asociados a la 

supervivencia en pacientes con cáncer en 

Estados Unidos (1973 a 2013) 

Estadística i investigació 

operativa    
Adhoc 9 

Desregulación, financiarización y desigualdad. 
 Fonaments de l’Anàlisi 

Econòmica   
Adhoc 7,2 

Notes i Fonts: Facultat d’Economia i Empresa. Coordinació de TFG 
 

 
Les dades de la taula 6.8 mostren l'alt índex d'inserció laboral dels titulats del grau d’Economia. A l’última 
enquesta realitzada, la taxa d’ocupació dels graduats a l’ensenyament  de la promoció que va finalitzar els 
estudis el 2012-2013 és del 93,37%, percentatge superior a la mitjana dels titulats en Economia del sistema 
universitari català (91,9%). Cal valorar aquest fet com a molt positiu sobretot pel baix nivell d’atur dels 
enquestats. La taxa d’adequació, és a dir, el percentatge de persones que desenvolupen funcions que 
requereixen formació universitària, és en percentatge pràcticament igual a la mitjana catalana. Valorant les 
respostes de l’enquesta,  es pot concloure que els estudiants del grau d’Economia consideren que la utilitat 
de la formació teòrica i pràctica és adequada per desenvolupar les tasques professionals que el món 
professional requereix.  

Taula 6.8 - ECO 

Satisfacció de la inserció laboral dels titulats del Grau d’Economia 

 Enquesta 2008 Enquesta 2011 Enquesta 2014 Enquesta 2017 

Titulats 2003-04 Titulats 2006-07 Titulats 2009-10 Titulats 2012-13 

UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya 

Taxa 

d'ocupació 
93,81% 94,6% 89,53% 89,4% 89,47% 91,6% 93,37% 91,9% 

Taxa d'atur 2,06% 2,02% 10,47% 9,52% 6,32% 6,52% 6,02% 5,11% 

Taxa 

d'inactivitat 
4,12% 3,37% 0,00% 1,10% 4,21% 1,86% 0,60% 2,96% 

Taxa 

d'adequació 

(funcions 

específiques 

del màster) 

58,76% 59,32% 50,59% 52,03% 31,58% 45,00% 54,82% 54,84% 

Taxa 

d'adequació 

(funcions 

universitàries) 

19,59% 24,41% 34,12% 31,37% 41,05% 32,81% 34,94% 34,95% 

Taxa 

d'adequació 

(funcions no 

universitàries) 

21,65% 16,27% 15,29% 16,61% 27,37% 22,19% 10,24% 10,22% 
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Grau de 

satisfacció 

amb la feina 

(sobre 10) 

7,07 7,18 7,58 7,23 7,49 7,62 7,34 7,50 

Mitjana de 

valoració de la 

utilitat de la 

formació 

teòrica rebuda 

(sobre 10) 

4,78 5,01 4,86 4,86 5,09 5,13 4,78 4,80 

Mitjana de 

valoració de la 

utilitat de la 

formació 

pràctica 

rebuda (sobre 

10) 

4,62 4,64 4,38 4,56 4,04 4,59 4,14 4,57 

Nombre de 

titulats 
258 614 200 533 218 577 323 781 

Nombre de 

respostes 
97 297 86 273 95 322 166 372 

% respostes 37,60% 48,37% 43% 51,22% 43,58% 55,81% 51,39% 47,63% 

 
D’acord amb les enquestes de satisfacció dels estudiants, els indicadors acadèmics i d’inserció laboral, 
podem concloure que les activitats de formació i d’avaluació del grau d’Economia són coherents amb el 
perfil de formació de la titulació.  

6.4. Grau d'Estadística 

La satisfacció dels graduats amb la titulació és un bon termòmetre de qualitat. Havent finalitzat 
l’ensenyament, la seva perspectiva sobre l’acció docent i formativa pot ser més completa, i oferir un valuós 
feedback als responsables acadèmics i resta d’agents implicats en la qualitat de les titulacions. 
Malauradament, el nombre de respostes és baix, de forma que cal prendre amb precaució qualsevol 
conclusió que se’n derivi de l’anàlisi. Dit això, com a punts forts els graduats destaquen els següents ítems 
recollits a la taula E6.1. (puntuacions entre 1 i 5): I20 - la satisfacció general amb la titulació (superior a 4 
per als tres cursos analitzats); I15 - la resposta adequada a queixes i suggeriments (en clara tendència 
creixent, fins a assolir un 4 en el darrer curs); I4 – la satisfacció amb el professorat (creixent; 3,92 el darrer 
any); I19 - la formació rebuda per millorar les capacitats per a l’activitat professional (3,77); I5 – la 
metodologia docent (3,75); I2 – la coordinació en els continguts de les assignatures (3,62). Per altra banda, 
hi ha alguns ítems que, tot i superar l’aprovat situat al 2,5, es constata que són punts febles que mereixen 
reflexió i vigilància, ja que obtenen puntuacions per sota de 3: I9 – les pràctiques externes permeten aplicar 
els coneixements adquirits; el darrer curs la puntuació mitjana va ser de 2,56, resultat que contrasta molt 
amb els anteriors cursos, on es van puntuar amb 4,40 i 5,00; caldrà està atents per veure si es tracta d’una 
anomalia puntual o bé respon a una tendència desfavorable; els responsables acadèmics del grau no han 
rebut cap queixa al respecte, fins al moment. I17 – la formació rebuda per a la millora de les habilitats 
comunicatives: es constata un descens en el darrer curs (2,85, quan l’anterior era 3,50); igualment, es 
vigilarà l’evolució d’aquest indicador, per si respon a una tendència que es va consolidant.  

En relació a la satisfacció dels estudiants amb l’acció docent i formativa, s’analitzen els resultats per a les 
37 assignatures i els cursos 2016-17 i 2015-16 (taules E6.2 i E6.3). Es pot concloure que la satisfacció 
global ha augmentat: de 5 assignatures amb puntuacions inferiors a 5,00, s’ha passat a 4; i el percentatge 
d’assignatures amb puntuació superior a 7,50 s’ha duplicat, passant del 14% al 27%. Respecte les 
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assignatures pitjor valorades, cal dir que s’estan fent en totes elles accions de millora (130-E61-01-18): a 
Estadística Pública s’ha canviat el professorat; la situació d’Estadística per les Biociències es va tractar en 
un Consell Docent ; actualment els professors han fet una reunió de coordinació extraordinària i han 
plantejat canvis en els blocs del temari per aconseguir una major consistència en els continguts; igualment, 
la pobra avaluació d’Inferència Estadística va ser reportada al departament que la imparteix, sol·licitant que 
hi hagi un canvi en el professorat; el mateix ha succeït amb Probabilitat i Processos Estocàstics, a petició 
del mateix professor que la imparteix. 

A l’annex sobre competències es detalla la relació entre les matèries de la titulació i les competències que 
s’hi treballen, que tenen total correspondència amb l’establert a la memòria Verifica. Cal dir que, abans del 
procés d’acreditació de l’any 2016, es va fer un esforç per aconseguir que els plans docents detallin i les 
assignatures, efectivament, treballin les competències recollides a la memòria Verifica. En aquest sentit, es 
va redactar un document instant el professorat a revisar aquesta qüestió. Addicionalment, la Facultat ofereix 
regularment cursos de formació del professorat sobre competències i la seva avaluació, que tenen 
reconeixement de l’ICE. Actualment s’està duent a terme un estudi de detecció de necessitats formatives 
del PDI, per tal d’elaborar un pla de formació docent en funció de les necessitats que es detectin (codi de 
millora TC-130-E43-01-15). 

En relació al rendiment acadèmic de la titulació, es manté estable des del curs 2015-16, amb una taxa de 
rendiment del 77% i una taxa d’eficiència al voltant del 91%. Aquests valors s’analitzen al Consell Docent 
(codi de millora TG-130-E61-01-15) i es considera que són adequats per una titulació amb un nivell 
d’exigència considerable. De tota manera, se segueix treballant per augmentar la taxa de rendiment (codi 
de millora 130-E61-05-15). Un indicador especialment favorable és la taxa d’abandonament que s’ha reduït 
de forma molt notable, passant del 55,56% el curs 2013-14 a 39,13% el curs 2016-17; a més, a primer curs 
es situa en un 22,22%, havent-se reduït pràcticament a la meitat. Com apuntàvem anteriorment, l’augment 
en la nota de tall s’està traduint en una major preparació dels estudiants, que afronten amb més solidesa 
els estudis. Tot i així, encara hi ha molt marge per a la reducció de l’abandonament, i se segueix insistint 
en donar una bona informació abans de la matrícula als estudiants (particularment als de doble grau 
Economia-Estadística, codi de millora 130-E63-02-15), per tal que coneguin la dificultat dels estudis i el 
nivell d’esforç que hauran de dedicar. Per altra banda, la taxa de graduació s’ha duplicat des del curs 2013-
14, sent del 34,78% en el darrer curs analitzat. 

 
Taula E6.4 – EST 

Indicadors de rendiment acadèmic per al Grau d’Estadística 
Curs 2016-17  

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

Taxa de rendiment 69,99% 71,77% 76,78% 76,63% 

Taxa d’eficiència 92,55% 88,40% 90,49% 91,98% 

Durada mitjana dels estudis 4,38 4,87 4,97 4,69 

Taxa d'abandonament 55,56% 64,41% 49,09% 39,13% 

Taxa de graduació 17,78% 16,95% 27,27% 34,78% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 
 

Taula E6.5 – EST 
Evolució dels resultats globals de primer curs per al Grau d’Estadística 

(cursos 2014-15 i 2016-17) 
 

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

Taxa d'abandonament  37,25% 42,42% 31,67% 22,22% 

Taxa de presentats 73,88% 74,12% 79,92% 86,55% 

Taxa d’èxit 77,04% 77,67% 84,36% 78,88% 

Taxa de rendiment  56,92% 57,57% 67,42% 68,28% 
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Notes i Fonts: 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. Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E68 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment) 

 

La taula E6.6. situada a l’annex, mostra les qualificacions del curs 2016-17. Es constata que el rendiment 
és adequat a la majoria de les assignatures, amb l’excepció d’algunes de primer curs, com Introducció a la 
Inferència Estadística  (44,09%), Introducció a la Informàtica (55,43%) i Introducció a la Probabilitat 
(60,44%), o de segon curs, com Programació Lineal i Entera (60,71%) i Inferència Estadística (61,64%). En 
el cas de primer curs, les causes d’aquesta disfunció es poden trobar per un costat en el nivell d’exigència 
del grau, que requereix per part dels estudiants un esforç sostingut, que no sempre es duu a terme; per 
altra banda, sempre hi ha marge de millora per a l’acció docent; en aquest sentit, s’ha instat el professorat 
a modificar parcialment la metodologia utilitzada, de forma que s’incorporin innovacions docents com ara 
l’aula inversa en algunes sessions. Aquest mètode s’ha aplicat amb molt d’èxit en altres assignatures, com 
Estadística Descriptiva i Disseny d’Enquestes, i pensem que pot contribuir a millorar el rendiment en 
aquestes assignatures especialment difícils de superar (TC-060-E62-01-15). Respecte les dues 
assignatures de segon citades, cal dir que al curs 2017-18 van incrementar molt notablement les seves 
taxes de rendiment: 68,52% i 78,33%, respectivament.  

El nombre de Treballs Finals de Grau defensats des de l’inici de la titulació ha seguit una tendència creixent 
continuada, fet que demostra que la titulació es va consolidant i que cada cop més estudiants finalitzen amb 
èxit els seus estudis. El TFG del grau d’Estadística és de 18 crèdits, exigint una dedicació considerable per 
part dels estudiants. Aquest fet justifica que n’hi hagi cert percentatge que no el presenten malgrat haver-
lo matriculat (23,08% al curs 2016-17) i el deixen per al curs següent. Generalment, són estudiants que ja 
s’han inserit al món laboral i que no disposen del temps necessari per a l’elaboració del TFG en un sol curs. 
En la gran majoria dels casos, aquests estudiants presenten el TFG el curs següent i finalitzen així els seus 
estudis. 

El curs 2016-17 es van presentar un total de 30 TFG, que van obtenir una nota mitjana de 7,8, amb una 
desviació estàndard força baixa, igual a 1,2. El curs 2017-18 es van presentar 39 TFG i la nota mitjana va 
ser de 8,4, amb desviació estàndard igual a 1,2. Tots els estudiants van aprovar. Cal dir que és preceptiu 
que el director del TFG emeti un informe autoritzant la defensa del TFG davant el tribunal. D’aquesta manera 
es redueix la possibilitat que arribi a fer la presentació un estudiant amb un TFG que no reuneixi la qualitat 
necessària. La defensa davant un tribunal de tres professors és obligatòria per tots els estudiants. El tribunal 
utilitza una rúbrica facilitada pels responsables acadèmics del grau, que ajuda a homogeneïtzar les notes. 
Malgrat tot, encara hi ha marge per aconseguir major homogeneïtat de criteris entre tribunals, i s’hi està 
treballant (Nova millora 064-E62-01-18).   

Els TFG abasten diversos àmbits o línies, segons siguin els interessos de l’estudiant de cara al seu futur 
professional. L’àmbit més freqüent és Economia/Demografia (46,38% en els dos anys analitzats), seguit de 
Bioestadística/Salut (17,39%) i Big Data/Anàlisi Multivariant (14,49%). 

 
Taula E6.7 - EST 

Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament per al Grau d’Estadística 

(cursos 2016-17 i 2017-18) 

Títol del TFG 
Àmbit o línia de 

treball 
Nota obtinguda 

Curs 2016-17 

Procesamiento de documentos de expedientes de riesgo Economia/Demografia 8 

Estudi estadístic de les informacions recollides a ”La guia de la 
Innovació en el sector agroalimentari” 

Economia/Demografia 6,5 

El sistema de pensions a Espanya: Aspectes econònims i demogràfics Economia/Demografia 9 

Sports Analytics: una eina per a l’explotació dels resultats de la lliga 
Endesa(ACB) 

Sports Analytics 9 
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Estudi del temps fins a la graduació dels alumnes del grau d'estadística Economia/Demografia 9,5 

The Silmarillion: escrit o editat? Estadística Textual 7,5 

Construcción de un recomendador de decisiones de negocio bajo una 
aproximación integral de data science 

BigData/E.Multivariant 7,5 

Desarrollo de un complemento de Excel para la detección y análisis de 
modelos econométricos espaciales 

Economia/Demografia 10 

Un Indicador Compuesto de Exclusión Social en la Primera Infancia. 
Una aproximación usando Técnicas de Análisis Multivariante por 
Departamentos para Colombia 

Economia/Demografia 6 

Repercussions de la Intel·ligència Artificial en l’economia. Robo-
advisors i ETFs: proposta d’un model de forecasting 

Economia/Demografia 7 

Análisis de las encuestas al alumnado de la UPC sobre asignaturas y 
profesorado (fase 2) 

Economia/Demografia 5,5 

El círculo virtuoso Economia/Demografia 7 

Creació d’una aplicació per la visualització de tècniques multivariants BigData/E.Multivariant 9 

Técnicas de clasificación aplicadas a los fondos cotizados Economia/Demografia 7,5 

Anàlisi estadística dels “Papers de Panamà” Estadística Textual 8,5 

Estudi i comparació de les grans lligues europees de futbol Sports Analytics 7,5 

Modelitzant el basquetbol, hipòtesis de la cistella Sports Analytics 6,5 

Análisis de la pobreza en Europa Economia/Demografia 7 

Hi ha vida més enllà del model de Cox? Avaluació del benefici d’una 
intervenció quirúrgica 

Bioestadística/Salut 9 

Analítica Machine Learning para la predicción de donaciones al 
Servicio de Veteranos de Guerra del Ejército de Estados Unidos 

BigData/E.Multivariant 8 

Estudi del preu del lloguer (2007 – 2016) Economia/Demografia 7 

Utilització d’eines de post-processament en mineria de dades, per a la 
comprensió de patrons 

BigData/E.Multivariant 6,5 

Introducción a la Invariancia en Estadística. Estimación equivariante Estadística Teórica 7,5 

Introducción a la Invariancia en Estadística. Test invariantes Estadística Teórica 7,8 

Efecte de la hiperkalèmia com a predictor de la mortalitat en pacients 
cirròtics 

Bioestadística/Salut 8 

Factors associats a la durabilitat del primer esquema de tractament 
antiretroviral en pacients amb infecció per VIH: Cohort PISCIS, 1998-
2016 

Bioestadística/Salut 8,5 

Estudio de factores asociados a la supervivencia en pacientes con 
cáncer en Estados Unidos (1973 a 2013) 

Bioestadística/Salut 9 

Evidències sobre el consum d'assistència sanitària pública i privada a 
l'Enquesta Nacional de Salut 

Bioestadística/Salut 8 

Una aproximació introductòria a alguns processos estocàstics Estadística Teórica 6 

Exploració de models gràfics gaussians (GGMs) per a dades òmiques Bioestadística/Salut 10 

Curs 2017-18 

Bases de dades de la producció primària alimentària: descripció, 
anàlisi i estudi crític de la seva fiabilitat 

Economia/Demografia 6 

Revisión sistemática y meta-análisis: Inmunoterapia adyuvante vs otros 
tratamientos tras post-operativos o quimo radioterapia en pacientes 
con cáncer de pulmón 

Bioestadística/Salut 8 

Machine learning aplicado a datos abiertos. Una aplicación realizada 
sobre Airbnb. 

BigData/E.Multivariant 8,5 

Blockchain, 9 años de disrupción monetaria Economia/Demografia 8 

Anàlisi i modelització de visites rebudes a una pàgina web: recursos 
informàtics i seguiment i validació de models predictius 

BigData/E.Multivariant 9 
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Reflexions sobre les potencialitats i els límits del Big Data BigData/E.Multivariant 7 

Anàlisi de l’expressió inflamatòria i la supervivència dels pacients 
cirròtics 

Bioestadística/Salut 10 

Estudi de les diferències entre homes i dones en el nivell salarial 
d’accés a la jubilació 

Economia/Demografia 8,5 

Model predictiu del resultat d'un partit de futbol: desenvolupament del 
model i capacitat predictiva 

Sports Analytics 7,5 

Redes Neuronales Recurrentes: Una aplicación para los mercados 
bursátiles 

Economia/Demografia 9,3 

Prognosi del Gran Premi de Formula 1 en el Circuit de Catalunya de 
l’any 2017 

Sports Analytics 8,1 

Anàlisi de l’esperança de vida en àrees petites a Catalunya Bioestadística/Salut 9,1 

Machine Learning aplicado a las cuotas en las apuestas deportivas Sports Analytics 7,3 

Càlcul de la distribució de la Renda Familiar Disponible Bruta per 
zones del municipi de Girona 

Economia/Demografia 7 

Anàlisi de dades electorals autonòmiques i generals a la ciutat de 
Barcelona 

Economia/Demografia 9,5 

Estimació de la incidència del càncer a totes les províncies d’Espanya Bioestadística/Salut 8,5 

The digital practices of the elderly population, an international 
comparison 

Economia/Demografia 7,5 

Social networks & price forecasting: The case of Bitcoins Economia/Demografia 10 

Aplicació de la metodologia Sis Sigma en un taller mecànic Estadística industrial 7 

Anàlisi de la fecunditat mundial Economia/Demografia 7 

Predicció Setmanal de Vendes de Llibres Publicats a Penguin Random 
House Grupo Editorial 

BigData/E.Multivariant 9 

L’explotació d’Enquesta d’Igualtat de gènere a la UPC Economia/Demografia 7,5 

Análisis factorial múltiple aplicado a la violencia de género en España 
desde 2003 a 2017 

BigData/E.Multivariant 7 

Machine learning mediante Microsoft Azure: una aplicación sobre real-
state 

BigData/E.Multivariant 7 

Automatització dels fitxers de Retribució Variable Economia/Demografia 8,5 

Allyn, A Recommender Assistant for Online Bookstores Economia/Demografia 10 

Guide to Spark Machine Learning for credit scoring Economia/Demografia 10 

Bayesian Neural Networks as a pricing model to reduce information 
costs in peer-to-peer online marketplaces 

Economia/Demografia 10 

Análisis del mercado aéreo doméstico de Estados Unidos Economia/Demografia 10 

Anàlisi dels accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona. 2010-2017 Economia/Demografia 10 

Crítica de la Raó Austríaca: possibilitat i impossibilitat del socialisme Economia/Demografia 9 

Preparación de un entorno Big Data y exploración de bases de datos 
de partidas de ajedrez 

Sports Analytics 9 

Capacity Plan Economia/Demografia 8,5 

Estimación de la adversión a la lesión en el futbol profesional Sports Analytics 9,5 

Aplicació interactiva en Shiny per l’anàlisi de bioassajos Bioestadística/Salut 9 

Desenvolupament d’un sofware per l’explotació de bases de dades 
periòdiques. Dades del CIS 

Economia/Demografia 7,5 

Estudi de l’impacte de l’atenció domiciliària proporcionada per la Unitat 
d’Hospitalització Psiquiàtrica Parcial a Domicili (UHPAD) 

Bioestadística/Salut 10 

Disseny e implantació d’una aplicació per mesurar el OLE d’una 
empresa de la indústria automobilística. 

Estadística industrial 8,5 

Comparación de Fronteras Eficientes Economia/Demografia 6 

Font: Centre. 
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6.5. Grau de Sociologia 

Els objectius globals del grau de SOCIOLOGIA estan orientats a l’adquisició del coneixement i de les eines 
que són necessaris per a la comprensió i l’anàlisi de les societats. 

La Taula 6.1 mostra la satisfacció dels graduats amb la seva experiència formativa. Hi ha una baixa 
participació en la enquesta, i això és una de les consideracions que s’estan tenint en comte a l’hora de 
planificar millores (TC-130-E32-02-15), en el Grau i en el conjunt de la Facultat. Tot i això,  valoren molt 
positivament que l’ítem més valorat sigui 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.)”, perquè es el millor recull sobre la percepció del progrés formatiu de 
l’alumnat. També destaquem el valor positiu donat a la tasca de tutorització, pensem que això és un bon 
reflex de la dedicació i la implicació del professorat.   

Els estudiants mostren la seva satisfacció a través de l’enquesta d'opinió de l’alumnat de grau (Taules 6.1 
i 6.3). Al consell d’estudis es presenta l’informe sobre els resultats, tant a nivell d'assignatures com de 
professors. El percentatge de resposta per part dels estudiants respecte del total de matriculats en el curs 
2016-17 va ser relativament baix, però la meitat de les assignatures han rebut un nivell de resposta per 
sobre del 20%. També destaquem que hi ha un nombre significatiu d’assignatures que obtenen un 
percentatge de resposta per sobre del 30%, i que són aquestes les assignatures millor valorades en tots 
els ítems. Per tal d’incrementar la taxa de resposta dels estudiants, la Facultat ha incorporat una millora 
transversal de centre (TC-130-E32-02-15). Això s'ha traduït en un increment de resposta global de tres 
punts per al curs 2017-18. Respecte al grau de satisfacció global de les assignatures, veiem que durant el 
curs 2015-16 hi ha un nombre molt elevat de matèries (32 del total de 43) que obté una puntuació entre 6 i 
9,2 (sobre 10), i que aquest bons resultats milloren progressivament: a 2016-17 hi ha 35 assignatures (del 
total de 43) amb puntuacions entre el 6 y el 9.  Les assignatures amb més alta valoració de satisfacció 
corresponen a les assignatures tant obligatòries com a optatives (i aquestes amb un nombre elevat 
d’alumnes). Per tant, el nivell de satisfacció és pot valorar molt positivament.  

La relació entre les competències indicades a la Memòria del grau i la presència d’aquestes als Plans 
Docents de les assignatures mostra que totes han sigut incorporades i aplicades als mètodes d’estudi i 
d’avaluació de manera molt satisfactòria. Hi ha una distribució de competències molt equilibrada en relació 
a les assignatures de caràcter més teòric i empíric (amb aplicació de tècniques i amb l’ús de dades 
empíriques), així com també és equilibrada la distribució de competències al llarg dels cursos en funció de 
la seva complexitat.  No hi ha hagut canvis en els anys analitzats i això també ha quedat reflectit en la 
modificació de la memòria (RUCT). 

Els plans docents, aprovats pel Consell d'Estudis, mostren quines són les activitats formatives de les 
diferents assignatures. I, de la seva revisió, destaquem que: 1) la combinació d’explicacions teòriques amb 
la resolució de casos pràctics, pràctiques d’ordinador per l’anàlisi empíric de dades i tutorització per grups 
esdevenen les eines metodològiques utilitzades gairebé en totes les assignatures del grau; 2) els mètodes 
d’avaluació continuada es realitzen a través de treballs parcials vinculats a seminaris, comentaris de 
lectures, anàlisis de dades, propostes de projectes d’investigació i d’enquestes i proves escrites per avaluar 
progressivament l’assimilació dels continguts teòrics, conceptuals i tècnics, i 3) la diversitat de mètodes 
docents i d’avaluació es correspon i és adequat a les particularitats del coneixement de les matèries i de 
les assignatures (així ho mostren les Taules 6.2 i 6.3, a les quals aquest mètodes figuren, en general, amb 
valoracions molt positives).   

Segons la Taula 6.4 la taxa de rendiment en els cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17 presenta uns resultats 
molt positius, per sobre del 79%. Aquesta taxa de rendiment és conseqüència directa de la implantació de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior fonamentat en l'avaluació continuada de l'estudiant. Si bé, totes les 
assignatures ofereixen la possibilitat d’optar per l'avaluació única, en el grau de Sociologia un elevat 
percentatge d'alumnes es decanten pel sistema d'avaluació continuada que permet aconseguir millors 
resultats. 
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El grau de Sociologia presenta una taxa d’eficiència per sobre del 93% per els cursos acadèmics 2015-16 
i 2016-17. Valorem positivament aquest indicador ja que és una dada que es manté quasi constant al llarg 
dels cursos, incloent els cursos anteriors als que són objecte d’aquest informe. 

Si observen la taxa d’abandonament, podem comprovar que per als cursos tractats és produeix una lleugera 
disminució global (Taula 6.4). Però en el primer curs ha augmentat la taxa d’abandonament s durant el curs 
2016-17 (Taula 6.5). Per tant, des de el Consell d’Estudis s’estan fent tant un seguiment (als cursos 2017-
18 i 2018-19) de la evolució d’aquesta taxa, així com intervencions específiques (relacionades amb la taxa 
de rendiment de alguna de les assignatures de primer) (130-E63-04-15). Una altra dada a considerar és 
que la mitjana d’estudiants que superen les assignatures de primer curs (Taula 6.5) està per sobre del 85%. 

 
Taula 6.4 - SOC 

Indicadors de rendiment acadèmic per al Grau de Sociologia 
Curs 2016-17  

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

Taxa de rendiment 83,63% 79,76% 79,01% 79,55% 

Taxa d'eficiencia 97,74% 94,75% 94,37% 93,63% 

Durada mitjana dels estudis 3,54 4,21 4,42 4,70 

Taxa d'abandonament  37,41% 32,53% 29,14% 

Taxa de graduació  46,26% 40,36% 45,03% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 
 
 

Taula 6.5 - SOC 
Evolució dels resultats globals de primer curs per al Grau de Sociologia 

(cursos 2015-16 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa d'abandonament  25,86% 29,37% 22,83% 34,71% 

Taxa de presentats 84,44% 83,90% 87,55% 85,60% 

Taxa d’èxit 89,14% 88,63% 87,71% 85,07% 

Taxa de rendiment  75,28% 74,36% 76,79% 72,83% 

Notes i Fonts: 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. Taules de Seguiment/Acreditació de 
l’Espai VSMA E68 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment). 

 

El TFG (Taula 6.7) és una assignatura obligatòria de síntesi, en què s’avalua globalment si l’estudiant ha 
integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha adquirit les competències generals i 
específiques per al desenvolupament de la professió. A causa de la dimensió del grau, s’utilitza la 
tutorització per grups com a activitat formativa, però s’obliga el tutor a mantenir una atenció personalitzada 
per a cada estudiant. La taxa de rendiment es molt elevada i supera el 87% dels matriculats,  aquesta data 
s'incrementa fins al 99,06% si només comptabilitzem superats sobre presentats. 

Taula E6.7 - SOC 
Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament per al Grau de Sociologia 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFG Àmbit o línia de treball Temàtica Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

IDENTIDAD E INMMIGRACION Processos Migratoris Migracions 9,4 

LA MUERTE, EL RELATO Y EL SILENCIO. Sociologia de la vida 
quotidiana 

Vida 
quotidiana 

9,3 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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LES DIMENSIONS SIMBÒLIQUES DE LA 
DESIGUALTAT SOCIAL: 

ELS JOVES DAVANT L’IMAGINARI 
NEOLIBERAL DINS DELS 

NOUS ESPAIS DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Estructura social Desigualtat 
social 

9,3 

ENTRE EL FALO Y EL COITO, LA 
MASTURBACIÓN FEMENINA 

Sociologia dels Gèneres  Sociologia de 
la Sexualitat 

9,2 

CRISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA 
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS EN CATALUÑA 

Polítiques socials Sociologia del 
Risc i la 

Seguretat 
social 

9,2 

TRANSFORMACIONES DE LAS 
EXPECTATIVAS DE VIDA DE 

LAS MUJERES GITANAS. 

Sociologia dels Gèneres Desigualtat 
social 

9 

EL SISTEMA DE REINSERCIÓ PENITENCIÀRIA 
CATALÀ 

Polítiques socials Sociologia del 
Risc i de la 
Seguretat 

social 

9 

LA SINGULARITAT TECNOLÒGICA Estructura social Canvi 
tecnològic 

9 

HIPSTERS, 
<<ELITS SIMBÒLIQUES>> DEL CAPISTALISME 

TARDÀ 

Sociologia de la Cultura Canvi cultural 9 

LA SUBOCUPACIÓ 
I SI ÉS VOLUNTÀRIA? 

ESTUDI DE CAS A UN HIPERMERCAT 

Sociologia del treball i de 
les professions 

Mercat del 
Treball 

8,6 

ANÀLISI DE LA INCLUSIÓ FINANCERA 
FEMENINA 

DES DE L'ENFOCAMENT DE LES FINANCES 
ÈTIQUES 

I ELS MICROCRÈDITS 

Sociologia dels Gèneres Desigualtat 
social 

8,6 

LES COLÒNIES TÈXTILS: LA COLÒNIA DE LA 
BAUMA. 
UN MON I UNA VIDA QUE JA NO TORNARAN. 

Sociologia del treball Mercat de 
Treball i canvi 

social a 
Espanya i 
Catalunya 

8,6 

AVALUACIÓ DELS PROGRAMES 
D’ORIENTACIÓ LABORAL ALS JOVES DE 

SANT BOI. 
QUINA ÉS LA CAPACITAT DE RESPOSTA 

REAL? 

Tècniques qualitatives i 
anàlisis de la realitat 
social 

Mercat de 
Treball 

8,4 

LA SOCIALDEMOCRÀCIA A CATALUNYA: UN 
ANÀLISIS DEL PSC 

Estructura social Partits polítics 
i Estructura 
Política de 
Catalunya 

8,1 

LA NORMALITZACIÓ DE CONDUCTES 
VIOLENTES DINS DE RELACIONS AFECTIVES-

SEXUALS ENTRE ADOLESCENTS 

Sociologia dels Gèneres Desigualtat 
social 

7,8 

TRANSFORMACIONES DE LOS ROLES DE 
GENERO DE LA SEGUNDA 

GENERACION DE JÓVENES MUSULMANAS 
DE ORÍGEN MARROQUÍ 

Sociologia dels Gèneres Desigualtat 
social i 

Identitats 
social 

7,6 

DOULAS, COMADRONAS E IDEOLOGÍA EN LA 
GESTIÓN DEL CUERPO FEMENINO 

Sociologia dels Gèneres Desigualtat 
social i 

Identitats 
socials 

7 

    

CURS 2016-17 
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JÓVENES EN EL MEDIO RURAL: RELACIONES 
SOCIALES Y EXPECTATIVAS DE FUTURO EN 

LA COMARCA DE LA LITERA (HUESCA) 

Estructura social Sociologia 
rural 

9,4 

ANÀLISI DEL MOVIMENT ESTUDIANTIL A 
CATALUNYA (2011-2016): 

IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS FORTS I PUNTS 
FEBLES DEL MOVIMENT 

Estructura social Canvi cultural 8,9 

VENTA AMBULANTE “TOP MANTA" 
EN BARCELONA: 

¿PROBLEMA DE ORDEN PÚBLICO? 

Estructura social Vulnerabilitats 
socials 

7 

DONES MUSULMANES: CONVIVÈNCIA AMB 
ELS ESTEREOTIPS OCCIDENTALS 

Sociologia dels gèneres Migracions i 
integració 

social 

9,4 

EL SEMIFEUDALISMO 
ACERCAMIENTO A LAS 

TRANSFORMASCIONES DE LAS RELACIONES 
DE 

PRODUCCIÓN EN LOS TRABAJADORES 
AGRARIOS DE PERÚ Y BOLIVIA ENTRE LA 

INDEPENDENCIA Y LAS REFORMAS 
AGRARIAS DEL SIGLO XX. 

Estructura social América 
Llatina  

9,3 

ANÀLISI DE LES XARXES SOCIALS EN LA 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL: 

UN ESPLAI ON INTERACTUAR A TRAVÉS DE 
L’OCI DURANT MÉS DE 50 ANY 

 Canvi social Vulnerabilitats 
socials 

9 

ANÀLISI DE XARXES: CONSELL CONSULTIU 
DE PACIENTS DE CATALUNYA DEL 

DEPARTAMENT DE SALUT 
PARTICIPACIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA 

SANITARI PÚBLIC 

Estructura social Polítiques 
socials 

10 

A CRITICAL DISCOURSIVE 
SOCIO-COGNITIVE APPROACH 

TO CONTENT ANALYSIS OF 
CONTEMPORARY STILL 

IMAGES REGARDING 
ISLAMOPHOBIA 

Sociologia de la 
comunicació 

Discurs i 
desigualtat 

social 

10 

PRECARIAT, DONES I 
PATRIARCAT 

Sociologia dels gèneres Mercat de 
treballs 

9,7 

FINANCES ÈTIQUES: MITE O REALITAT? 
ANÀLISI DE L’UNIVERS DE LES FINANCES 

ÈTIQUES EN L’ÀMBIT CATALÀ 

 Canvi social Sociologia 
Econòmica 

9,6 

ANÀLISI SOBRE LES CONTRIBUCIONS DE 
L’AGRICULTURA ECOLÒGICA AL SISTEMA 

ALIMENTARI I A LES SOCIETATS 

Canvi social Ecologia 9,5 

ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES EN 
SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA 

ESPAÑOLA EN 2011 

Estructura social Polítiques 
socials 

9,4 

DESEMPLEADOS Y MAYORES DE 45: ¿Y 
AHORA QUÉ? DISCURSOS, EXPERIENCIAS Y 

ESTRATEGIAS ANTE EL PARO DE LARGA 
DURACIÓN 

Estructura social Mercat de 
treball 

9,4 

HOMONACIONALISME EN DADES: 
COMPARANT VALORS HOMONACIONALISTES 

A EUROPA. 

Estructura social Canvi polític 9,4 

2011 – 2015: DEL CARRER A LES 
INSTITUCIONS 

Sociologia política Canvi polític 9,3 

RELACIONES ENTRE FAMILIA Y ESCUELA: 
ESTUDIO DE CASO DE UN CENTRO PÚBLICO 

DE NUEVA CREACIÓN EN BARCELONA 
GUILLEM 

Sociologia de l’educació  Família i 
Escola 

9,2 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE DECISIÓN Y 
LAS PREFERENCIAS FAMILIARES EN DOS 

ESCUELAS DIFERENCIADAS 

Sociologia de l’educació Família i 
Escola 

9,2 

VIVÈNCIES, SENSACIONS I PERCEPCIONS 
DESPRÉS D’UNA RUPTURA AMOROSA: 

APROXIMACIÓ A LES CONCEPCIONS DE LES 
DONES MADURES RESPECTE ALS SEUS 

COSSOS, LA SEVA SEXUALITAT I LA 
RECONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA VIDA 

SENTIMENTAL. 
LAIA 

Sociologia dels gèneres Dona i 
desigualtat 

social 

9 

MÉS ENLLÀ DEL SEXE. NORMES, 
VULNERABILITAT I JUVENTUT 

Sociologia dels gèneres Sociologia de 
la sexualitat 

9 

LA CULPA INDUÏDA 
ANÀLISI D’UN SENTIMENT COM A 

MECANISME DE CONTROL SOCIAL 

Sociologia dels gèneres Desigualtat 
social 

9 

COMPETITIVENESS AND COOPERATION IN 
SOCIAL INNOVATION: A FRAME ANALYSIS 

Estructura social: 
Estructura econòmica 

Canvi 
tecnològic 

9 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Sociologia dels gèneres Desigualtat 
social 

9 

ISLAMOFOBIA Y 
SOCIALIZACIÓN DE 

JÓVENES MUSULMANES 
EN BARCELONA 

Sociologia de les religions Migració i 
integració 

social 

8,8 

SOLIDARITAT DIRECTA COM A EINA DE 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL: 

EL CAS D’EXARCHEIA 

Canvi social Canvi polític 8,8 

    

FAMILIAS DE ORIGEN INMIGRANTE 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Processos Migratoris Escola i 
Educació a 
Catalunya 

8,6 

REPUBLICANISMO Y LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Estructura social Canvi polític 8,5 

UNA MIRADA FEMINISTA A LA PANTALLA: 
ANÀLISI SOCIOLÒGICA DE LA CONSTRUCCIÓ 
CINEMATOGRÀFICA DE LA FEMINITAT I ELS 

MODELS D’AMOR 

Sociologia dels gèneres Cultura i 
desigualtat de 

gènere 

8,5 

POBRESA INFANTIL A CATALUNYA: 
ANÀLISI DEL PAPER QUE DESENVOLUPEN 

LES ONG 

Estructura social Vulnerabilitats 
socials 

8,4 

L’HEROÏNA COM A EINA D’ALIENACIÓ DE LA 
JOVENTUT DELS ANYS 80 

Canvi social Control social 8,4 

PAS DE LA MASCULINITAT HEGEMÒNICA A 
LES NOVES 

MASCULINITATS: EVOLUCIÓ DE LES 
MASCULINITATS DES DE LA 

MIRADA DE LES DONES 

Sociologia dels gèneres Noves 
masculinitats 

8,4 

SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN URBANA Sociologia Urbana   Urbanisme I 
sostenibilitat 
a Barcelona 

8,4 

ESTUDI DE L’ESPAI D’ANIMACIÓ DEL FUTBOL 
CLUB BARCELONA COM A PROPOSTA DE 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA EN EL FUTBOL 

Sociologia del oci Cultura i 
esport 

8 

PERSONES AMB DISCAPACITAT I EL MERCAT 
DE TREBALL A CATALUNYA 

SITUACIÓ, AJUDES I ALTRES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

Estructura social Vulnerabilitats 
socials 

8 

ALTERNATIVAS AL USO DEL SISTEMA 
PUNITIVO PARA ATENDER A MUJERES QUE 

HAN SUFRIDO VIOLENCIA MACHISTA. 

Control social i Sociologia 
dels gèneres 

Violència de 
gènere 

7,7 
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ESTUDIO DE CASO: PROYECTO ESCAN 
(MURCIA). 

Notes i Fonts: Centre 

La taula 6.8 mostra l'índex d'inserció laboral dels graduats de l’ensenyament de Sociologia. La taxa 
d’ocupació de la promoció que va finalitzar els estudis en el curs 2012-13 és del 81,67%. Cal valorar aquest 
fet com a molt positiu sobretot per les dificultats generals del mercat laboral d’aquesta disciplina. Aquestes 
dades posen de manifest la rellevància i l'encaix entre la formació rebuda a la universitat i la requerida en 
el mercat laboral, especialment per l’adequació de les funcions universitàries rebudes, aspecte que es 
mostra en la creixent baixa taxa d’inactivitat que es produeix al llarg dels anys. 

 

Taula 6.8 - SOC 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats del Grau de SOC 

 Enquesta 2008 Enquesta 2011 Enquesta 2014 Enquesta 2017 

Titulats 2003-04 Titulats 2006-07 Titulats 2009-10 Titulats 2012-13 

UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya UB Catalunya 

Taxa 
d'ocupació 86,21% 89,4% 90,32% 87,2% 80% 79,6% 81,67% 86,8% 

Taxa d'atur 6,90% 5,77% 6,45% 8,55% 16,67% 12,90% 16,67% 11,32% 

Taxa 
d'inactivitat 6,90% 4,81% 3,23% 4,27% 3,33% 7,53% 1,67% 1,89% 

Taxa 
d'adequació 

(funcions 
específiques 
del màster) 37,93% 37,86% 30,65% 35,90% 23,73% 24,18% 22,03% 28,57% 

Taxa 
d'adequació 

(funcions 
universitàries) 34,48% 36,89% 50,00% 41,03% 27,12% 28,57% 37,29% 34,29% 

Taxa 
d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 27,59% 25,24% 19,35% 23,08% 49,15% 47,25% 40,68% 37,14% 

Grau de 
satisfacció 

amb la feina 
(sobre 10) 7,11 7,05 6,91 7,24 7,03 6,76 7,64 7,47 

Mitjana de 
valoració de 

la utilitat de la 
formació 
teòrica 

rebuda (sobre 
10) 4,40 4,47 4,84 5,09 3,93 3,86 4,10 4,30 

Mitjana de 
valoració de 

la utilitat de la 
formació 
pràctica 

rebuda (sobre 
10) 4,31 4,63 4,76 4,89 4,10 3,92 3,99 4,17 

Nombre de 
titulats 94 169 88 175 82 133 91 167 

Nombre de 
respostes 58 104 62 117 60 93 60 106 

% respostes 61,70% 61,54% 70,45% 66,86% 73,17% 69,92% 65,93% 63,47% 
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Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA  E612G 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#segu 

6.6. Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

L’objectiu en aquest bloc es analitzar l’assoliment acadèmic dels estudiants, que es mesura mitjançant uns 
determinats indicadors (taxa de rendiment, d’eficiència, d’abandonament i graduació), i valorar la satisfacció 
dels estudiants amb l’acció docent i formativa, les activitats d’avaluació, la càrrega de treball i el material 
d’estudi. 

Tot seguit s’adjunta la valoració del grau de satisfacció que manifesten els estudiants durant els cursos 
acadèmics 2015-16 i 2016-17 i s’observa, de la comparativa de la Taula 6.1 i de la 6.2, que les assignatures 
avaluades no són exactament les mateixes. La valoració varia entre les diferents assignatures. D’entre les 
que se’ls hi atorga un grau de satisfacció més alt destaquen càlcul numèric, econometria financera, dret 
fiscal, bancari i borsari i estadística actuarial que són assignatures obligatòries i d’altres com comptabilitat, 
instruments financers avançats, operacions actuarials sobre grups i invalidesa i reassegurança que són 
optatives i, per tant, seleccionades per l’estudiant. Totes aquestes optatives són de l’itinerari Models 
Actuarials i Financers Aplicats. De l’itinerari, Models Actuarials i Financers Avançats no hi ha enquestes 
perquè el grup és petit i, segurament, no hi ha suficients respostes per elaborar l’informe pertinent. 

Respecte de les assignatures on el grau de satisfacció és inferior al cinc o quasi cinc, com són finances 
empíriques del curs 2015-16, gestió dels riscos financers, gestió quantitativa de riscos i solvència del curs 
2016-17, és necessari comentar que creiem que està molt lligat a la valoració que l’alumnat realitza de les 
activitats d’avaluació i a la càrrega de treball que consideren excessiva. En qualsevol cas es tracta d’un 
número d’assignatures molt reduït. 

Tot seguit analitzem un conjunt d’indicadors globals en relació a totes les assignatures, que permeten 
valorar positivament el grau d’assoliment acadèmic del estudiants.  

Les taxes de rendiment (crèdits superats respecte dels matriculats) i d’eficiència (crèdits teòrics de 
l’ensenyament respecte els crèdits matriculats dels titulats)  són molt positives (millora completada 130-
E63-01-15), si bé s’observa que la taxa de rendiment va disminuint durant els tres cursos acadèmics 
analitzats cosa que afecta directament a que la durada mitjana dels estudis ha incrementat de 2 anys a una 
mica més. D’altra banda, dos aspectes també destacables són la disminució considerable de la taxa 
d’abandonament al llarg d’aquests tres cursos, que passa a una taxa de graduació que supera el 80%. 
Aquesta millora és conseqüència d’un canvi en el procés de selecció dels nous estudiants del màster (040-
E13-02-15). 

 
Taula 6.3 – MCA 

Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster de Ciències Actuarials i Financeres 
(cursos 2014-15 i 2016-17)  

 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment  94,19% 93,34% 91,90% 

Taxa d’eficiència  96,33% 98,07% 97,37% 

Durada mitjana dels estudis  2,30 2,38 2,20 

Taxa d'abandonament  18,52% 10% 4% 

Taxa de graduació  62,96% 86,67% 84% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment 

A efectes de poder realitzar una anàlisi individualitzada d’aquests indicadors per assignatures, s’adjunta la 
taula 6.4 on a més de la taxa de rendiment  s’incorpora la taxa d’èxit ( crèdits superats respecte dels crèdits 
als que s’han presentat). Així mateix s’incorporen les qualificacions dels estudiants per cadascuna de les 
assignatures seleccionades 
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El número de Treballs de Final de Màster que es van presentar durant el curs 2016-17, varen ser 27, 29 
matriculats menys 2 no presentats, tal i com consta la taula E.6.3.  A continuació queden especificats en la 
Taula E6.4 tots els treballs dels cursos 2015-16 (5 de l’itinerari avançat i 19 de l’aplicat) i durant el  2016-
17 (3 de l’itinerari avançat i 24 de l’aplicat) i les qualificacions obtingudes. Cal destacar que  tots els treballs 
final de màster que la seva qualificació sigui superior a 8 poden presentar-se per optar al premi VidaCaixa. 

 

Taula E6.4 – MCA 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

Asignación de capitales, aproximación práctica Recerca  Análisis y aplicación 
de distribuciones 

multivalente y 
cópulas en la 

cuantificación de 
riesgos 

8.6 

Application of support vector machines for 
imbalanced data in retention models 

Recerca  Modelos de 
tarificación y 

análisis de datos 

9 

Modelling SME commercial lines Recerca  Modelos de 
tarificación y 

análisis de datos 

8 

Cuantificación del riesgo de contraparte 
generado por el reasegurador en Solvencia II 

Recerca  Modelos actuariales 
para medir y 
controlar la 

solvencia de las 
entidades 

aseguradores-
solvencia II-
reaseguros 

9 

Aplicación de la función Gerber‐Shiu en 
solvencia y valoración de opciones 

Recerca  Modelos actuariales 
para medir y 
controlar la 

solvencia de las 
entidades 

aseguradores-
solvencia II-
reaseguros 

8.6 

La “verdadera” deuda pública Professionalitzador  La colocación y 
aseguramiento de 

emisiones 

5.5 

Los fenómenos demográficos: Su incidencia 
en los seguros 

Professionalitzador  Economía de la 
seguridad social. 

Enfoque estadístico 

6.7 

Análisis del Error en la Cobertura Delta Professionalitzador  Modelos dinámicos 
en gestión de 

carteras 

8 

La UEM: ¿Un Área Monetaria Óptima? Professionalitzador  La UEM: ¿Un área 
monetaria óptima? 

5 

Repercusión en la solvencia de colectivos 
debida a la utilización de tablas de 

supervivencia unisex 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas de vida 

8.5 
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Relación entre el coste de las necesidades de 
los jubilados y los ingresos obtenidos mediante 

su pensión de jubilación 

Professionalitzador  Relación entre el 
coste de las 

necesidades de los 
jubilados y los 

ingresos obtenidos 
mediante su 
pensión de 
jubilación 

7.5 

Análisis contable y económico Professionalitzador  Análisis financiero-
contable de las 

empresas 
aseguradoras 

6 

El modelo Munich Chain‐ladder y su aplicación 
en ORSA 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas no de vida 

9 

Evaluación de sistemas Bonus‐Malus 
mediante criterios no asintóticos 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas no de vida 

8 

Estudio bajo la normativa Solvencia II de la 
influencia del reaseguro en la solvencia y la 

gestión del capital 

Professionalitzador  Modelos actuariales 
para medir y 
controlar la 

solvencia de las 
entidades 

aseguradores-
solvencia II-
reaseguros 

7.6 

Impacto del riesgo de mercado en entidades 
aseguradoras (Solvencia II) 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

8.7 

Els mercats de renda fixa i els principals 

esdeveniments (2000‐2015) 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

7 

Anàlisi sectorial de l'impacte de la crisi 

econòmica als mercats financers (2000‐2015) 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

9 

Medición del riesgo de una cartera de 
opciones 

Professionalitzador  Medición del riesgo 
de una cartera de 

opciones 

8.3 

Superficie de volatilidad e interpolación de 
opciones del Ibex no cotizadas 

Professionalitzador  Cálculo del capital 
por riesgo de 

crédito 

9.6 

Método recurrente de la reserva matemática Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas de vida 

6.5 

El sistema de pensiones públicas en el diseño 
de una Seguridad Social en Cataluña 

Professionalitzador  Economía de la 
seguridad social. 

Enfoque estadístico 

5.3 

Planes de pensiones de empleo: Gestión del 
riesgo y aplicación de Solvencia II 

Professionalitzador  Economía de la 
seguridad social. 

Enfoque estadístico 

9.2 

Eficiencia de mercados y sistemas de trading Professionalitzador  Medición de los 
riesgos financieros. 
Enfoque estadístico 

9 

Curs 2016-17 

Evolución de la correlación en los mercados de 
acciones y bonos globales 

Recerca  Análisis de 
volatilidad, 

correlación y efecto 
de noticias 

macroeconómicas 

9.3 
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en los mercados 
financieros 

Análisis del “Hambre de Bonus” Recerca  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas no de vida 

8.7 

Social networks Big Data: Personality traits as 
an explanatory variable in GLM models for 

insurance claim counts 

Recerca  Análisis y aplicación 
de distribuciones 

multivalente y 
cópulas en la 

cuantificación de 
riesgos 

9.5 

¿Es la Unión Económica y Monetaria Europea 
una zona monetaria óptima? 

Professionalitzador  La UEM: ¿Un área 
monetaria óptima? 

9 

Impacto de la Implantación de Métodos de 
Tarificación de Solvencia II en las Provisiones 

para Planes de Pensiones. 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas de vida 

8.6 

On the Drivers of Lapse Rates in Life 
Insurance 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas de vida 

8.8 

Efecto de las medidas de política monetaria no 
convencional en los tipos de cambio 

Professionalitzador  Análisis de 
volatilidad, 

correlación y efecto 
de noticias 

macroeconómicas 
en los mercados 

financieros 

5.6 

Medidas de riesgo individualizadas para 
carteras de automóvil 

Professionalitzador  Análisis y aplicación 
de distribuciones 

multivalente y 
cópulas en la 

cuantificación de 
riesgos 

8.6 

Crisis de la deuda soberana en la Eurozona Professionalitzador  La crisis de la 
deuda soberana en 

la eurozona 

7.5 

La Función Actuarial en el nuevo entorno de 
Solvencia II: Provisiones Técnicas para el 

Negocio de No Vida 

Professionalitzador  Mercados y 
productos 

5.5 

Rendibilidad esperadad en les assegurances 
de vida flexible tipus universal life 

Professionalitzador  Las normas 
internacionales de 

información 
financiera y los 

planes de 
prestación definida 

9 

Experiencia internacional del sistema de 
Contribución Definida Nocional en pensiones. 
Una posible aplicación en el sistema español 

Professionalitzador  Economía de la 
seguridad social 

enfoque estadístico-
actuarial 

7 

Análisis financiero-contable de las empresas 
aseguradoras 

Professionalitzador  Análisis financiero-
contable de las 

empresas 
aseguradoras 

5 

La Rentabilidad Financiero-Fiscal en los 
Seguros de Vida: Renta Vitalicia, PIAS y 

SIALP 

Professionalitzador  Tarificación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas de vida 

9.5 
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Propuesta de Seguros Obligatorios de 
Bicicletas 

Professionalitzador  Mercados y 
productos 

8 

Estudio sobre el modelo CAPM y su aplicación 
para un inversor minorista 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

6.7 

Validación de métodos para el cálculo del VaR: 
Backtesting 

Professionalitzador  Medición del riesgo 
de una cartera de 

opciones 

8.8 

Análisis de rentabilidad y riesgo de los 
productos estructurados 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

5 

Análisis comparativo de escalas óptimas de 
sistemas Bonus-Malus no estacionarios en el 

seguro del automóvil 

Professionalitzador  Tarifación y 
provisiones en 
seguros con 

técnicas no de vida 

7.6 

Cuantificación del riesgo de pérdida: Cópulas y 
Probit Multivariante 

Professionalitzador  Análisis y aplicación 
de distribuciones 

multivalente y 
cópulas en la 

cuantificación de 
riesgos 

8.6 

///La deuda implícita en los sistemas de 
pensiones de reparto: una visión internacional 

Professionalitzador  Economía de la 
seguridad social. 

Enfoque 
estadístico-actuarial 

8.1 

Medidas de riesgo con Visual Basic Professionalitzador  Modelos actuariales 
para medir y 
controlar la 

solvencia de las 
entidades 

aseguradores-
solvencia II-
reaseguros 

7.1 

Derivados Financieros en Seguros de Vida Professionalitzador  Mercados y 
productos 

6.8 

Valoración de Compañías Aseguradoras de 
Vida. Perspectiva Market Consistent 

Embedded Value 

Professionalitzador  Mercados 
financieros 

5 

Càlcul de les Mesures de Risc de Crèdit 
Mitjençant models d’un factor amb diferents 

estructures de dependencia 

Professionalitzador  Cálculo del capital 
por riesgo de 

crédito 

8.5 

Ventas a Corto o “Short Selling”: Estrategias a 
Corto. Un Análisis de Estrategias de Inversión 

Aplicado al Análisis Estacional 

Professionalitzador  Las ventas a corto o 
short selling 

7.3 

Un modelo de retención para una cartera de 
seguros de hogar 

Professionalitzador  Modelos de 
tarificación y 

análisis de datos 

8.5 

Notes i Fonts: Centre 

 
Per concloure aquest apartat, es considera que les activitats de formació i avaluació són coherents amb el 
perfil de formació de la titulació i ni que només sigui de passada cal assenyalar que aquest màster no té 
taula d’inserció laboral (VSMA E612). 

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

Com es va esmentar a l’estàndard 4, a l'informe agregat del curs 2015-16 
(http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_másters_1516/m0s0d.pdf), la majoria dels alumnes 
(al voltant d'un 58%) avalua amb una nota d’entre 8 i 10 els sis ítems de l'enquesta. La majoria dels 
enquestats (30%) va qualificar amb 10 els ítems 1), 2), 3) i 6). Respecte al curs 2016-17 la majoria dels 
enquestats (30%) va qualificar amb 8 els 1), 2) i 5). 

http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_másters_1516/m0s0d.pdf
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(http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_másters_1617/m0s0d.pdf). A la Taula  6.1-MCE i 
6.2- MCE, es pot veure la informació desglossada per assignatures, tant optatives com a obligatòries, per 
als cursos 2015-16 i 2016-17. La taxa de resposta va ser superior a un 20%. Per al curs 2015-2016 es pot 
observar que els assignatures millor valorades són Ciutats Creatives I i II, amb una nota en la satisfacció 
global de 10 en el primer cas. L'assignatura Innovació en l'Empresa és la que té una menor nota (4,5) la 
resta de les assignatures tenen una nota entre el 6,2 i el 8,3. Direcció Integral de Noves Empreses i Empresa 
Familiar, Innovació i Globalització són les dues assignatures millor valorades quant a satisfacció global 
durant el curs 2016-2017 (8,56 i 8,33, respectivament). Desafortunadament, l'assignatura d'Innovació en 
l'Empresa és novament l'assignatura amb una nota inferior a la resta (3,57). Clarament, existeix una 
oportunitat de millora en aquesta assignatura (nova millora, 130-E61-02-18).  

Durant el mes d'abril del 2016, es va realitzar una enquesta ad-hoc als alumnes titulats del màster amb 
l'objectiu de generar sinergies entre els alumnes i conèixer el grau de satisfacció dels titulats. L'enquesta 
va tenir una taxa de resposta del 84%, sobre els 169 titulats que es van contactar. El principal resultat, és 
que el 76% dels titulats recomanaria a altres persones cursar el MCE. L'enquesta també ha permès 
identificar 32 startups creades pels alumnes titulats de les promocions 2009-2015 el que denota la 
materialització de les competències desenvolupades en el MCE. Aquest llistat es pot veure a la pàgina web 
del màster (http://www.ub.edu/estudis/ca/mástersuniversitaris/creaempresa/empreses-emergents-start-
ups-creades-alumnes). L’èxit a l’altre vessant del màster —la gestió d’empreses innovadores— també s’ha 
aconseguit, com demostra el fet que un 40% dels titulats del MCE treballin a organitzacions de l’àmbit 
tecnicocientiífic, com empreses de base tecnològica (I-Tic Sistemesc SL; Heuristic Center), centres 
tecnològics (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) o centres de recerca (Parc Científic i 
Tecnològic de Pando). 

Una altra aspecte de l’enquesta, important per a la coordinació del màster és la relativa a les competències 

—en un sentit no tècnic— que consideren que van assolir durant el màster, des del context de la seva 

activitat professional actual. Les competències més ben valorades van ser iniciativa emprenedora (67%), 

treball en equip (67%), i detecció de noves oportunitats (65%). D’altra banda, les tres competències amb 

menys valoració van ser rendir sota pressió (6%), sensibilitat per temes ambientals (6%) i coneixements 

informàtics (9%).  

Les competències descrites en la Memòria del MCE que es poden veure a la Taula 6.3 -MCE són 

desenvolupades mitjançant set assignatures obligatòries, incloent el Treball Final de Màster i onze 

assignatures optatives. Cadascuna de les assignatures té una diferent configuració respecte a les 

competències que cobreix. Per exemple, l'assignatura Gestió de la Tecnologia i Projectes de R+D 

desenvolupa d'una manera alta les competències CE8, CE9 i CE10, de manera mitjana les competències 

CB8 i CG1 i, finalment d'una manera baixa les CB6 i CE5. Complementàriament, l'assignatura Agents, 

Instruments i Recursos de Finançament per els Noves Empreses desenvolupa de manera alta les 

competències CE6 i CE7, de forma mitjana CB9 i baixa CB6 i CB7.  

Els plans docents de les assignatures del màster estan publicats i s’hi pot accedir des de la pàgina web del 

màster. En el plans docent estan descrites les competències a desenvolupar durant l'assignatura, els 

objectius d'aprenentatge, els blocs temàtics, la metodologia emprada i les activitats formatives i, finalment, 

els mecanismes d'avaluació acreditativa dels aprenentatges. Per exemple, el sistema d'avaluació de 

l'assignatura de Gestió de la Tecnologia i Gestió de Projectes d’R+D  té en compte quatre aspectes 

específics de avaluació. En els instruments basats en l’observació es valora l’interès, la participació activa 

a classe, les respostes a preguntes directes i la participació en els casos que es debaten a classe (10%). 

També s’avalua els estudiants amb el desenvolupament individual d’un treball crític sobre un cas (30%). 

D’altra banda, els alumnes desenvolupen en equip un projecte sobre l’estat d’una tecnologia emergent 

(30%). La puntuació dels treballs no es fa en funció de la millor, o pitjor, descripció́ del context de la 

tecnologia, sinó de les tecnologies que s’identifiquen com a disponibles en diverses bases de dades, i altres 

fonts de tipus global. Finalment, pel que fa a la prova escrita (30%), aquesta té 20 preguntes, de les quals 

l’estudiant n’ha de respondre 15, que pot escollir. Així, podem veure que l’assignatura utilitza diferents 

mecanismes d’avaluació que permeten certificar de manera global les competències que s’hi desenvolupen. 

http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/creaempresa/empreses-emergents-start-ups-creades-alumnes
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/creaempresa/empreses-emergents-start-ups-creades-alumnes
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Pel que fa als indicadors de rendiment acadèmic (Taula 6.3 -MCE) podem veure que la taxa de rendiment 

és elevada i es manté més o menys constant durant els cursos analitzats, entre un 94% i un 97%. La taxa 

d'eficiència és del 100% durant els cursos 2013-14 i 2014-15 i en els darrers dos cursos va baixar 

lleugerament al 98,55% i 97,66%. És important esmentar que l’elevada taxa de rendiment es considera que 

és, fonamentalment, conseqüència de dos factors. El primer, l’estricta selecció dels alumnes, que garanteix 

que l’estudiant que es matricula al programa del màster compta amb les habilitats i motivació necessàries 

per superar-lo satisfactòriament. El segon factor que explica una elevada taxa de rendiment és el tipus 

d’assignatures que s’imparteixen i que majoritàriament no s’avaluen mitjançant un examen, sinó amb 

avaluació continuada basada en exercicis, o en un projecte final de l’assignatura. Tant en els casos 

d’avaluació continuada com en els projectes, els alumnes reben tutoria constant per part dels professors.  

En els dos últims cursos analitzats el percentatge d'abandonament va ser del 14,81% (2015-16) i del 

10,34% (2015-16). Aquests percentatges semblen elevats però l'explicació es deu al fet que alguns alumnes 

decideixen posposar el TFM, o bé altres assignatures, ja que es troben treballant o per limitacions personals 

no poden cursar-les durant el semestre corresponent. Alguns d'aquesta alumnes defensen el TFM durant 

l'any següent o fins i tot dos anys després. La taxa de graduació sembla baixa, 85% aproximadament, però 

això es deu al fet que no tots els alumnes paguen immediatament les taxes corresponents al títol, sinó 

alguns anys més tard.  

Taula 6.3 - MCE 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base 

Tecnològica 
(cursos 2014-15 i 2016-17)  

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

Taxa de rendiment 96,05% 97,15% 94,83% 96,72% 

Taxa d'eficiència 100% 100% 98,55% 97,66% 

Durada mitjana dels estudis 1 1 1,06 1,18 

Taxa d'abandonament   14,81% 10,34% 

Taxa de graduació   85,19% 86,21% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment  

 

En la Taula 6.4 -MCE es poden observar les qualificacions de totes les assignatures que s'ofereixen en el 
MCE. En totes les assignatures, exceptuant el TFM, la taxa d'èxit és del 100% el que resulta molt positiu, 
però també cal ressaltar que les notes no són, en general, elevades ja que la mitjana de les notes és de 
Notable. Això és positiu ja que denota uniformitat en els criteris i exigència d'avaluació en les diferents 
assignatures del màster. No obstant això, hi ha alguna assignatures on la mitjana se situa en l'Aprovat (i.e. 
Creació d'empreses: Desenvolupament del Projecte Empresarial) i unes altres on la mitjana està en 
l'Excel·lent (i.e. Gestió de la Tecnologia i Gestió de Projecte de R+D). La taxa de rendiment no és del 100% 
en algunes de les assignatures optatives ja que, en ocasions, els alumnes abandonen alguna assignatura 
en cobrir els crèdits necessaris. No obstant això, aquest percentatge és baix en totes les assignatures. 
L'única assignatura on la taxa d'èxit no és del 100% és el TFM on, en el curs 2015-16 va haver-hi tres 
alumnes que van suspendre. Això és d’alguna manera positiu ja que demostra el nivell de control i exigència 
mínim per defensar i aprovar el TFM. Dos dels alumnes suspesos van aprovar el TFM en el curs 2017-18 i 
el tercer alumne ha mostrat la seva intenció de matricular-lo novament, però limitacions econòmiques li ho 
han impedit. 

En la Taula E6.5 – MCE es presenta la relació dels TFMs defensats en els cursos 2015-16 i 2016-17. En 
tots dos cursos es pot observar que hi ha treballs amb el mateix títol i això es deu al fet que la Comissió del 
màster permet excepcionalment la realització de treballs en grup (això està permès per la normativa de la 
facultat, punt 1.2 http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/12-
13/Normativa_Treball_%20Fi_Master_fee.pdf). No obstant la nota sempre ha estat de caràcter individual 
segons la normativa de la universitat.  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/12-13/Normativa_Treball_%20Fi_Master_fee.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/12-13/Normativa_Treball_%20Fi_Master_fee.pdf
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Per a la realització del TFM, durant el mes de gener cada alumne ha d'enviar a la Comissió de Màster una 
proposta del treball que desitja desenvolupar. Una vegada rebudes les propostes, la Comissió de Màster 
assignarà a cada alumne un tutor, que supervisarà el bon desenvolupament del TFM. Aquesta comissió 
intentarà, en la mesura del possible, assignar un tutor, el perfil docent o professional del qual sigui adequat 
al TFM que cada alumne desitgi desenvolupar. Per poder defensar el TFM és indispensable que el tutor 
n’autoritzi la defensa, de manera que es garanteixi el nivell de qualitat del treball. Els TFMs s’han de 
presentar davant d’un tribunal de tres professors de la UB, encara que no siguin necessàriament professors 
del MCE. La coordinació del màster fa l'assignació dels membres del tribunal d’acord amb la tipologia del 
treball i el perfil del professorat. Els criteris d'avaluació del treball escrit, que consten a la memòria de 
verificació del màster, inclouen 7 aspectes concrets — identificació i aplicació pràctica dels continguts; rigor 
de la proposta; aplicabilitat del projecte; viabilitat; concreció, singularitat i originalitat; i aspectes formals—, 
i es fan públics per a que l’alumnat en tingui coneixement per avançat. La nota final consisteix en un 50% 
en el treball escrit i un 50% en la presentació oral.  

A causa de les característiques del màster majoritàriament els TFMs són plans de creació de noves 
empreses, però també, segons s'indica en la Memòria del màster, pot ser un TFM d'investigació o un 
projecte d'innovació en una empresa existent. Com es pot veure, les notes varien entre el notable i 
l'excel·lent la qual cosa és positiu ja que no hi ha biaix cap a notes baixes o altes. Un punt a tenir present 
per a possibles millores del màster és el fet que els tribunals que avaluen els TFM no són els mateixos ja 
que cada tribunal només avalua entre 2 o 3 TFMs. Això podria causar algunes variacions quant a la nota 
atorgada en els TFMs (i, per tant, es proposa una nova millora 064-E62-01-18). 

Taula E6.5 - MCE 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i 

de Base Tecnològica 
(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

Propuestas para el desarrollo de un 
ecosistema emprendedor en el Parque 

Tecnológico Agroindustrial INTA Castelar 

Professionaltizador Emprenedor
ia  

 6,0 

Bonobo Travel Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,5 

Bonobo Travel Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,5 

Bonobo Travel Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,5 

The Track Store Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7 

Experience Ecuador: Plataforma vidual de 
experiència turística  

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 6,5 

La puesta en marcha de un anillo de 
cooperación biotecnológico 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 5,5 

La puesta en marcha de un anillo de 
cooperación biotecnológico 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 5,5 

El Turismo Creativo 
y la Planificación Estratégica de ciudad: El 

caso de la Gastronomía como motor de 
desarrollo en Lima 

Professionaltizador Emprenedor
ia 

 8,8 

Nativus: plataforma que promueve el 
turismo responsable y el desarrollo 

sostenible de comunidades 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,0 

Comercialización de bandejas 
germinadores en Colombia  

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 5,0 

Replantamiento de los procesos de El Buen 
Socio 

Professionaltizador Innovació  9,0 
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Plataforma virtual modelo C2C de 
intermediación de enseñanza 
lingüística: PUYU 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,0 

Plataforma virtual modelo C2C de 
intermediación de enseñanza 
lingüística: PUYU 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,0 

Medical Solutions Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Medical Solutions Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 
 

Atypic Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

Atypic Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

Vein21uno 
Proyecto de Residencia Sustentable 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 5,0 

Fihiza: Laboratorio de Diseño Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,5 

Curs 2016-17 

No Chill: Nootropic Drink, desde cero al 
mercado en la era de la información 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8 

Plan de negocio para una empresa 
productora y comercializadora de muffins 
nutritivos con base de semillas y cereales 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8 

Smart Golf Experience Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9 

Macaw, Mobile Order Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7 

La dependencia de los músicos 
independientes: Estudio de Casos 

Recerca Emprenedor
ia 

 8 

Tukia, Plan de empresa Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 5 

Fitness Equipment Sharing Company “Gym 
to Go” 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,5 

Business Plan para un salón de belleza 
móvil en Guatemala, Ciudad de Guatemala : 
“Super Guapa” 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,3 

Event Go Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Event Go Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Garantía de calidad en la industria 
farmacéutica: Reducción de desviaciones 
en la producción de ingredientes 
farmacéuticos activos estériles 

Professionaltizador Innovació  8,5 

Plataforma virtual: listarte 
Modelo marketplace de intermediación y 
organización de cursos del ámbito artístico 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 6,0 

Evaluación de proyectos de parques 
tecnologicos: un estudio de caso 

Recerca Emprenedor
ia 

 8,0 

Diagnóstico y desarrollo de los procesos 
de gestión de la empresa tae europa 
transactions s.l. 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,0 

Creación de una plataforma de comercio 
electrónico para la compra/venta de 
productos alimenticios en bolivia 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

Emprendelovers: Servicio de asesoría de 
innovación para Pymes y Microempresas 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,8 
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Laboratorio emprendimiento “yo soy quito” 
espacio de emprendimiento cultural en la 
ciudad de quito, ecuador: acompañamiento, 
gestión y coordinación. 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,0 

Creación de representación comercial de 
servicios especializados en programas de 
fidelización en España 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Creación de Global-iTech como estructura 
interna para la gestión de la innovación en 
Globalchem Cía. Ltda. en Quito - Ecuador” 

Professionaltizador Innovació  8,5 

FamPlan: Herramientas digitales 
adaptables para la venta de espacios 
publicitarios, que promueven planes 
recreativos para padres e hijos en Santiago 
de Chile 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,3 

FamPlan: Herramientas digitales 
adaptables para la venta de espacios 
publicitarios, que promueven planes 
recreativos para padres e hijos en Santiago 
de Chile 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,3 

Agencia turística online con aplicación 
móvil 

“MyRoute” 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,5 

Agencia turística online con aplicación 
móvil 

“MyRoute” 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 7,5 

Noblak: plataforma de almacenamiento de 
datos en la nube pública a través de la 
tecnología blockchain 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,0 

Noblak: plataforma de almacenamiento de 
datos en la nube pública a través de la 
tecnología blockchain 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 9,0 

Global Green Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8 

Global Green Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8 

Gafas personalizadas mediante tecnología 
de impresión 3D 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

Gafas personalizadas mediante tecnología 
de impresión 3D 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

Terra: Productos biodegradables Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Terra: Productos biodegradables Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

SUMO 
Proyecto de Modificación Superficial de 

Polvo de Caucho Reciclado proveniente de 
NFUs (neumáticos fuera de uso) 

Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 10 

InvertEmpresa Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

InvertEmpresa Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 8,5 

Trencadis / Start up de ropa multicultural Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 4 

Trencadis / Start up de ropa multicultural Professionaltizador Pla d’ 
empresa 

 4 

Notes i Fonts: Centre 
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Taula 6.6 - MDE 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de 

Base Tecnològica 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 100% 93,94% 100% 84,06% 

Taxa d'atur  3,03%  11,59% 

Taxa d'inactivitat  3,03%  4,35% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

66,67% 55,91% 44,44% 55,17% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

33,33% 38,71% 44,44% 37,93% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

 9,68% 11,11% 13,79% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

4,9 4,53 5,89 3,78 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

4,33 3,74 4 3,59 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

3,86 3,53 3,44 3,29 

Nombre de titulats 51 220 42 193 

Nombre de 
respostes 

21 99 9 69 

% respostes 41,18% 45% 21,43% 35,75% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment  

 

6.8. Màster de Gestió Cultural 

 
Un dels elements que garanteix la qualitat dels programa formatiu en Gestió Cultural a la UB és el 
manteniment de bons indicadors quant a preinscripcions i interès. El món de la cultura, i el de la gestió 
cultural en particular, funciona a través del boca orella d’una manera molt clara. Són molts els antics 
estudiants del Màster que després exerceixen la seva tasca com a professionals. Acudeixen al Màster tant 
per col·laborar a través de conferències o tallers com per establir convenis de col·laboració en pràctiques 
per als estudiants.  
 
En general, la satisfacció dels estudiants respecte l’acció docent i formativa del professorat és elevada 
excepte en alguns casos puntuals (Vegeu Annex Taula 6.1).  Malauradament el percentatge de respostes 
no supera, excepte en un cas, el 50% de l’alumnat (TC-130-E32-02-15).  
 
De la mateixa manera, en general la satisfacció respecte el contingut de les assignatures és elevada (Vegeu 
Annex Taula 6.2), si bé hi ha algunes excepcions, com l’assignatura de Polítiques de cominicacio i 
màrqueting cultural. En aquest cas, s’ha produït una substitució en el professorat.  
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
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Taula 6.3 - MGC 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster de Gestió Cultural 

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 96,49% 96,42% 94,10% 93,92% 

Taxa d'eficiència  99,42% 95,96% 95,79% 

Durada mitjana dels estudis  2 2,13 2,35 

Taxa d'abandonament   15,15% 2,56% 

Taxa de graduació   69,70% 92,31% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 
Els indicadors de rendiment són prou bons en els anys considerats (Vegeu Taula 6.3). Tot i així es detecten 
certs canvis: La taxa de rendiment tot i ser prou bona cau en tres punts percentuals des del curs 2013-2014 
al curs 2016-2017. La taxa d’eficiència cau en el curs 2015-2016 de 99,42% a 95,96% i es manté per al 
curs següent. Es produeix un cert allargament en els estudis i es redueix dràsticament la taxa 
d’abandonament, del 15,2% al 2,6%. Una possible explicació és la següent. Mentre en el passat la majoria 
d’estudiants realitzava únicament els seus estudis de Màster en els dos anys de durada dels cursos, en 
l’actualitat es detecta una elevada compaginació de la vida d’estudiant amb la vida laboral, no 
necessàriament associada amb la gestió Cultural sinó amb formes diverses d’obtenir un salari que permeti 
als alumnes combinar ambdós mons. Aquest fet podria explicar que en els darrers dos anys, un nombre 
certament més elevat que en d’altres anys, aproximadament al voltant del 20%, hagi optat per defensar el 
TFM en el ‘tercer’ any de Màster. És possible que les accions de la coordinació del màster per a que els 
estudiants completin el TFM hagin contribuït a l’augment de la taxa de graduació.  
 
Des del curs 2017-2018, els alumnes han disposat d’una plantilla d’avaluació, única per a tots, sota la qual 
el seu TFM (informe i defensa) serà avaluat. Aquesta ha estat una de les millores adoptades molt necessària 
donada la relativa variabilitat en la composició de tribunals i la necessària objectivació en l’assignació d’una 
nota sota uns certs criteris. Aquesta plantilla d’avaluació és millorable i en la propera sessió de defenses 
serà perfeccionada (TC-064-E62-01-15).   
 

Taula E6.5 - MGC 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Gestió Cultural 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 
Títol del TFM Tipologia (de recerca 

o professionalitzador) 
Temàtica Grup o línia de 

recerca vinculada 
Nota 

obtinguda 

Curs 2015-16 

La C. espai de creació: Propuesta de espacio 
de creación para fertilizar el underground 

artístico escénico de Lima, Perú. 

professionalitzador Espai de 
creació 

 9,3 

Diseño y propuesta de organización de un 
encuentro de artes gráficas en la ciudad de 

Guayaquil 

professionalitzador Disseny 
organitzatiu 

d’arts 
gràfiques 

 7,0 

Recuperación de los Cines Martaen Avilés 
(Asturias) 

professionalitzador Recoperaió 
espai 

d’exhibició 

 8,5 

Serial Sitges: Una proposta per introduir la 
programació de sèries dintre el Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya 

professionalitzador Programaci
ó de festival 
de cinema 

 9,0 

La museïtzació del jaciment d'Abasseya. Un 
model de gestió per la zona arqueològica de 

Jebel Barkal 

professionalitzador museologia  8,0 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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Centre Cultural Euskal Etxea: Anàlisi i disseny 
d'un projecte nou 

professionalitzador Disseny i 
planificació 
estratègica 

 7,9 

Récit: proposition de création d'un festival des 
Arts du Récit 

professionalitzador Creació de 
festival 

 8,75 

Micro-capsulas Don Bosco Caracas-Tenerife: 
un proyecto de Desarrollo Cultural Comunitario 

para la formación de menores en riesgo de 
exclusión social en producción radial 

professionalitzador Desenvolup
ament de 
projecte 

comunitari 

 7 

CooperART & Género: Propuesta de programa 
en el marco de la política cultural internacional 

Recerca Política 
cultural 

 6,5 

femART: Estudi conceptual i pla d'empresa professionalitzador Anàlisi i pla 
empresarial 

 9,2 

Turismo Cultural Sostenible: Ruta por 
Colombia 

professionalitzador Turisme 
cultural 

 8,0 

Sacsegem la Festa Major! Un model de 
participació ciutadana en les pràctiques 
culturals aplicat a la Festa Major de Sant 
Celoni 

professionalitzador Participació 
cultural 

 8,75 

"Huff! Festival": Diseño y Desarrollo de un 
Festival de Música Alternativa en la Ciudad de 
Quito 

professionalitzador Desenvolup
ament 

festival de 
música 

alternativa 

 7,0 

Anàlisi i seguiment dels plans d'acció cultural 
elaborats per la Diputació de Barcelona, 
mandat 2007-2011 

recerca Anàlisi de 
plan d’acció  

 8,0 

Cultura y Desarrollo: Análisis del Programa 
Cultural "Quito Cultura Viva" de Quito - 
Ecuador 

recerca Anàlisi 
programa 
cultural 

 6,0 

Agenda Setting en los vídeos de música más 
vistos de Youtube 

recerca Anàlisi 
sector 

 6,5 

El crowdfunding de recompensa cultural en 
España. Análisis de los proyectos culturales 
publicados en Verkami desde el punto de vista 
de los autores. 

recerca Anàlisi 
projecte 
cultural 

 9,5 

Anàlisi de l'aplicació de la LOE a l'àrea de 
música dins les escoles de Primària 

recerca Anàlisi 
política 
pública 

 7,0 

La (re)apropiación comunitaria del vacío 
urbano: De la creación cultural a la implicación 
ciudadana 

recerca Estudi 
cultural urbà 

 8,5 

Conseqüències de la crisi econòmica en les 
estratègies d'exhibició dels Teatres de 
Barcelona 

recerca Anàlisi 
sector 

teatral en 
període de 

crisi 

 8,5 

Propuesta de gestión para centros culturales 
locales en Chile 

professionalitzador Proposta de 
gestió 

d’equipame
nts culturals 

 9,25 

Curs 2016-17 

Minimusic Fest. Festival de música y 
creatividad para niños y niñas de Bogotá 

professionalitzador Festival per 
infants 

 9,2 

Concerts d’artistes novells de Barcelona amb 
col·laboració del públic en la seva producció 

professionalitzador Programaci
ó i gestió de 

públics 

 9,0 

Plan de viabilidad de la asociación RAI 
(Recursos d'animació intercultural) 

professionalitzador Viabilitat 
econòmica 

 9,0 
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Programa multicultural para la reducción de 
prejuicios raciales 

Recerca Gestió 
multicultural 

 8,9 

Plataforma de comunicación y servicios para 
jóvenes artistas 

professionalitzador Creació 
plataforma 

de 
comunicació  

 8,3 

Propuesta de gestión de un festival Poético en 
BARCELONA 

professionalitzador Gestió de 
festival 
poètic 

 8,0 

Formación de la Plataforma de artistas de calle 
de Santiago de Chile 

professionalitzador Formació 
plataforma 
artistes de 

carrer 

 9,5 

Innovation in the Catalan video game 
ecosystem 

Recerca Innovació 
videojocs 

 9,5 

Espai gastronomicocultural professionalitzador Creació 
d’espai 

gastronomic 

 8,8 

Sembra Teatre. Programa educatiu pel foment 
de la demanda d'arts escèniques a Barcelona 

professionalitzador Educació + 
cultura 

 9,0 

Gestión música tradional como patrimonio en 
Cataluña 

Recerca Gestió del 
patrimoni 

 8,5 

El Festuc, festival d'arts escèniques en família professionalitzador Festival 
d’arts 

escèniques 

 8,5 

Reformulación del modelo de gestión del 
centro Xinaloa de las Artes 

professionalitzador Gestió d’un 
centre d’arts 

 8,0 

Plan de gestión de la Casa (Quito) professionalitzador Pla de 
gestió  

 9,7 

Políticas de promoción cultural exterior: El 
caso de la participación de Chile en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2012 

Recerca Polítiques 
de promoció 

cultural 

 8,9 

URBART professionalitzador festival  8,0 

Artists Stack. Feria de Arte independiente professionalitzador Festival 
d’art 

 8,0 

Circuito Arte Coyhaique professionalitzador Circuit 
artístic 

 9,2 

Motivar a los jóvenes en la partiicpación en las 
artes a través de la educación del ocio 

Recerca Participació 
artística + 
educació 

lleure 

 6,0 

La recepción de narcotelenovelas por jóvenes 
de la ciudad de Bogotá 

Recerca Percepció 
estigmes en 

la lectura 

 8,8 

SO ON Comunicació professionalitzador Comunicaci
ó  

 8,7 

Can Ricart. El casal de joves de Poblenou professionalitzador Creació 
casal de 

joves 

 7,3 

Estrategias culturales con adultos mayores en 
Cuenca 

Recerca Disseny 
estratègic 

 9,3 

Impacte política escènica comparada 
Hamburg-Barcelona 

Recerca Política 
cultural 

 9,5 

espectadors.cat professionalitzador Plataforma 
digital 

 8,0 

Can Macara. Fàbrica de creació i exhibició. 
Proposta sociocultural per a la revitalització del 

barri de les Adoberies de Vic 

professionalitzador Fabrica de 
creació 

 9,5 
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Creació d'un espai d'exhibició a Mataró professionalitzador Creació 
equipament 

exhibició 

 8,0 

MACA: MuseuArtCulturaAprenentatge. 
Refundació del programa educatiu per a un 

museu pedagògic a Alacant 

professionalitzador Programa 
educatiu per 

un museu 

 9,5 

Gastroméinia professionalitzador gatronomia  9,2 

Més que pinzellades. Projecte de 
microfinançament all or nothing per a l'Ateneu 

Barcelonès 

professionalitzador microfinanç
ament 

 8,0 

Can Lletres professionalitzador Creació 
d’espai 

 8,0 

Models de finançament particpatiu gestionats 
per una empresa serveis cultural 

professionalitzador Models de 
finançament 

 9,0 

Cicle de cinema als terrats de Barcelona professionalitzador Creació 
d’un cicle de 

cinema 

 8,5 

Notes i Fonts: Centre 

 
Finalment, és necessari assenyalar que la taxa d’èxit es troba al 100% en totes les assignatures, la taxa de 
rendiment oscil·la entre el 80% i el 100%  i la taxa de no presentats és molt baixa.  Gairebé tots els 
estudiants que es matriculen d’una assignatura, l’aproven (Veure annex Taula 6.4).  
 
Anteriorment s’ha esmentat el considerable èxit de la inserció laboral dels estudiants del Màster en Gestió 
Cultural. Però la satisfacció dels alumnes en aquest àmbit  ha variat i s’ha reduït durant els darrers cursos 
(Vegeu Annex Taula 6.6). Aquest fenomen no és gens aliè a la situació en el món de la cultura: la 
precarització dels seus treballadors és prou coneguda i a més és estudiada.  
 
 

Taula 6.6 - MGC 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster de Gestiò Cultural 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 97,73% 93,33% 86,11% 92,06% 

Taxa d'atur 2,27% 6,67% 11,11% 6,35% 

Taxa d'inactivitat   2,78% 1,59% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

62,79% 60,71% 80,65% 60,34% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

30,23% 28,57% 22,58% 34,48% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

9,3% 16,07% 9,68% 12,07% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

5,16 4,98 4,39 4,63 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

3,5 3,5 3,92 3,78 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 

3,5 3,52 3,78 3,71 
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formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

Nombre de titulats 85 123 69 100 

Nombre de 
respostes 

44 60 36 63 

% respostes 51,76% 48,78% 52,17% 63% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

 

En els darrers dos anys s’han realitzat diferents accions de reforç de la internacionalització en relació a 
l’estàndard 6. En concret, el compromís amb la internacionalització s’ha vist  traduït en un viatge d’estudis 
a una ciutat estrangera (finals del primer semestre) i la participació activa dels estudiants a la xarxa 
ENCATC. En els darrers dos anys, aquest compromís  s’ha vist reforçat a través de la participació dels 
estudiants a les Jornades organitzades per ACMC - Arts & Cultural Management Conference a Hamburg 
(2018) i Viena (2019). Paral·lelament, s’ha reforçat el programa d’internacionalització dels estudis a través 
de millors convenis Erasmus de mobilitat tant de professors com d’alumnes.  
 
 
6.9. Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

 
D’acord amb els resultats de les enquestes d’opinió als estudiants sobre les Assignatures i el Professorat 
del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats del curs 2015-2106 i 2016-2017, la valoració és positiva. 
Al curs 2015-16 el grau de satisfacció general amb les assignatures al Màster del primer semestre va ser 
de mitjana un 6,6/10 i al segon semestre va ser de 7,9/10. Quant al curs 2016-17, el grau de satisfacció 
general amb les assignatures al Màster del primer semestre va ser de mitjana  7,6/10 i al segon semestre 
va ser  6,6/10. 
 
En relació als següents ítems - (1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura; (2) Les activitats formatives 
(classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura; (3) Les 
activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge; (4) Hi ha hagut 
correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura; (5) El material d'estudi i de 
consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge i (6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent 
duta a terme pel professor de l'assignatura -, tant al curs 2015-2016 com al curs 2016-2017 no hi han 
diferències significatives entre la valoració que fan d’aquests ítems dins del mateix semestre. Les mitjanes 
al primer semestre del curs 2015-2016 es mouen entre  el 6,1/10 i el 6,9/10. Al segon semestre les mitjanes 
del ítems analitzats es situen entre un 7,7/10 y un 8,1/10. En el curs 2016-2017, les valoracions mitjanes 
dels ítems al primer semestre oscil·len entre un 7,6/10 i un 8,2/10 mentre que al segon semestre aquestes 
mitjanes varien entre un 6,6/10 i un 7,2/10 (veure detall Taula 6.1 i 6.2 a l’annex). 
  
Pel que fa als indicadors de rendiment acadèmic, les evidències disponibles permeten demostrar un cert 
augment de la taxa de rendiment, de la taxa d’eficiència i la disminució de la durada mitja dels estudis al 
curs 2016-2017 en relació al curs anterior. Quant a la taxa de graduació el darrer any ha experimentat una 
certa reducció i ha augmentat la taxa d’abandonament, que supera lleugerament el 10%. En qualsevol cas, 
es tracta de dades molt estables i força satisfactòries, amb una taxa de rendiment superior al 90% i una 
taxa de graduació sempre per sobre del 80%.  
 

Taula 6.3 - MIM 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 90,79% 94,40% 95,83% 97,70% 

Taxa d'eficiència 98,70% 97,30% 96,97% 99,43% 

Durada mitjana dels estudis 1,58 1,64 1,50 1,23 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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Taxa d'abandonament  1,92% 9,30% 13,51% 

Taxa de graduació  82,69% 83,72% 81,08% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment  

 

En relació amb la satisfacció de la inserció laboral dels titulats del Màster, segons les dades obtingudes de 
l’Enquesta de inserció laboral de la AQU de 2017, fem una valoració positiva. Aquestes dades no es poden 
comparar amb períodes anteriors perquè no s’oferia el Màster.  Segons l’enquesta del 2017, la gran majoria 
del titulats estan treballant, prop del 60% desenvolupen funcions especifiques del màster i el 33% 
desenvolupen funcions de nivell universitari. El grau de satisfacció arriba a un 5,6/10 i les valoracions 
mitjanes que reben les formacions teòriques i pràctiques rebudes son de un 6,1/10 i un 5,7/10 
respectivament.  
 

Taula 6.6 - MIM 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 92,31% 93,94%   

Taxa d'atur 7,69% 3,03%   

Taxa d'inactivitat  3,03%   

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

58,33% 55,91%   

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

33,33% 38,71%   

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

16,67% 9,68%   

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

3,92 4,53   

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

4,31 3,74   

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

4 3,53   

Nombre de titulats 28 220   

Nombre de 
respostes 

13 99   

% respostes 46,43% 45% 0% 0% 

     
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment 

Pel que fa a la distribució de les qualificacions dels estudiants del curs 2015-16 (taula 6.4 a l’annex),  tots 
els alumnes matriculats que es van presentar van aprovar les assignatures a les quals s’havien matriculat, 
amb l’excepció d’un únic cas. El percentatge d’aprovats va ser d’un 17,9%, el de notables d’un 64,2%, el 
d’excel·lents d’un 15,5% i les matrícules d’honor van suposar el 2,2%. Per al curs 2016-17 la taxa d’èxit va 
ser del 100%. La distribució d’aquest percentatges és el següent: aprovats 15,3%, notables: 64,1%, 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment
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excel·lents: 18.9%, matrícules d’honor: 1,7%. Com s’observa, es tracta d’una distribució força positiva, amb 
taxes d’èxit elevadíssimes i més del 80% dels alumnes amb notes superiors a l’aprovat.  
 
La relació entre les competències indicades a la Memòria del Màster i la presència d’aquestes als Plans 
Docents de les assignatures es presenta a l’annex competències. Es pot observar  que l’adequació de les 
competències treballades i avaluades en els ensenyaments s’ajusten molt a les que es van marcar en el 
seu moment a la Memòria de Verificació. Tot i això, s’ha detectat la necessitat de canviar el document de 
planificació docent del punt 5.1 perquè el quadre de competències concordi amb el punt 5.5 del RUCT (061-
E11-01-18). També cal assenyalar que a la Memòria Verifica, dins de la matèria” Instruments per el 
Màrqueting i la Investigació de Mercats”, hi ha una assignatura anomenada “Decisions Estratègiques per al 
Màrqueting” que al pla d’estudis s’anomena “Teoria de Jocs Aplicada al Màrqueting” (061-E12-08-18). 
 
Quant al sistema de suport, supervisió i avaluació dels TFM, la coordinació 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 Es detecta una manca d’organització en el procés des de la 
selecció del tutor fins a la defensa del TFM. I, per tant, es considera necessari proporcionar més ajuda a 
l’estudiant durant tot el procés des de la coordinació del Màster. S’ha fet una proposta de millora per al curs 
2017-2018 (TC-064-E62-02-15). Entre d’altres, des d’aquest curs se ha creat 1) el campus virtual de 
l’assignatura TFM que ajuda a la  comunicació i organització de tot el procés. També proporciona eines i 
materials d’ajuda tant per a la selecció del tutor com per al desenvolupament del TFM; 2) es fa una sessió 
informativa per part de la coordinació del màster al principi del segon semestre amb l’objectiu de motivar 
als estudiants a començar a treballar el TFM des de el principi del mateix i 3) s’avança la data de selecció 
de tutor i de lliurament d’esborranys amb la intenció de que es presentin més TFM en la convocatòria 
ordinària i 4) es fan accions específiques per implicar més al tutor. 
 
El curs 2015-2016 es van defensar 34 TFM i al 2016-2017, 39 TFM . La major part es defensen a la 
convocatòria de reavaluació  de setembre (64% al 2015-2016 i el 59% al 2016-2017), molts ho deixen per 
fer-ho a l’estiu, amb més problema de comunicació i supervisió per part del seu tutor. En torn al 18% als 
dos cursos, han deixat el TFM per el segon curs , fent la defensa al primer semestre. 
 
A les següents taules es presenta la relació de TFM del Màster defensats públicament els cursos 2015-16 
i 2016-17, incloent-hi la nota obtinguda. En tots els casos, el TFM tenen un caràcter professionalitzador: 
 

Taula E6.5 - MIM 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Màrqueting i 

Investigació de Mercats (cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Nota 
obtinguda 

Campaña de invierno para protectores solares Professionalitzador MK i IM 9 

Del comercio offline al comercio online (Media 
Markt) 

Professionalitzador MK i IM 5 

Plan De Marketing Tequemola BCN Professionalitzador MK i IM 8 

Coches eléctricos en España Professionalitzador MK i IM 10 

El reposicionamiento de la marca en el país y 
en la provincia de Barcelona 

Professionalitzador MK i IM 6.5 

Top of mind Professionalitzador MK i IM 5 

El modelo de márketing experiencial aplicado 
en los centros Comerciales tradicionales 

Professionalitzador MK i IM 9 

Plan de Márketing linea cosmètica Luque Professionalitzador MK i IM 9 

Revlon Summer Shot Professionalitzador MK i IM 9 

Herramienta inteligente de Reclutamiento Professionalitzador MK i IM 7 

Plan de Márketing para la creación de 
Sangucheria Andina 

Professionalitzador MK i IM 8.5 

El mercado del cine y la distribución de 
pel·lícules 

Professionalitzador MK i IM 9 

Los social media = influencia en el consumidor 
del sigo xxi 

Professionalitzador MK i IM 8 
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Lanzamiento de una marca Professionalitzador MK i IM 7 

Medtronic Professionalitzador MK i IM 7 

“Morar em Barcelona” Professionalitzador MK i IM 7,5 

Creación de una pàgina web de Calzado en 
Ecuador 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Convivienvia entre canal tradicional y online en 
FMCG 

Professionalitzador MK i IM 9 

Análisis de la viabilidad del enoturismo a 
Cataluña en mercado chino 

Professionalitzador MK i IM 8.5 

McDonald’s de hoy ¿El mismo que ayer? Professionalitzador MK i IM 9,5 

Plan de Márketing de Medicamento anti-
inflamatorio 

Professionalitzador MK i IM 8,5 

Marca Lloret de Mar Professionalitzador MK i IM 6,5 

Plan de mk y comunicación del libro: Euskal 
Herria, de la desesperanza al camino unilateral 

hacia la paz 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Usos y percepcions del Márketing Sensorial en 
los retails de moda 

Professionalitzador MK i IM 8,5 

Influencia de las nuevas tecnologies en los 
hábitos de compra 

Professionalitzador MK i IM 8,5 

ULABOX Professionalitzador MK i IM 8,5 

La nueva era de la moda y evolución del 
concepto 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Motivaciones y dificultades de los estudiantes 
extreanjeros en Barcelona 

Professionalitzador MK i IM 8,5 

Análisis exploratorio sobre las variables 
determinantes del voto electoral en España 

Professionalitzador MK i IM 9 

Estudio del consumo de Calzado de marca 
colombiana en Bogotá 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Influencia de la responsabilidad social de las 
empreses en la fidelidad de los consumidores 

jóvenes a sus marcas 

Professionalitzador MK i IM 9 

Alzheimer: I ara, què haig de fer? Professionalitzador MK i IM 8,5 

Análisis del proceso de selección de opciones 
respecto al mercado de gimnasios. 

Professionalitzador MK i IM 5 

Alergimentario Professionalitzador MK i IM 9 
       Notes i Fonts: Coordinació Màster 

 

Taula E6.5 - MIM 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Màrqueting i 

Investigació de Mercats (cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Nota 
obtinguda 

La implaantación de una nueva marca en el 
mercado del Cacao soluble español 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Estudio de Mercado para Bikexpress Professionalitzador MK i IM 8,5 

Concentración en el sector editorial, una 
aproximación teórico-práctica 

Professionalitzador MK i IM 10 

Márketing cinematográfico Professionalitzador MK i IM 8,5 

El concepto de producto como una estratègia 
de Márketing 

Professionalitzador MK i IM 9 

Investigación de Mercado del sector cosmético Professionalitzador MK i IM 8 

Marketing Miró. Merchandising para una 
proyección global. 

Professionalitzador MK i IM 6,5 
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City Marketing Professionalitzador MK i IM 9,25 

Investigación comercial para el lanzamiento de 
la Lúcuma en España 

Professionalitzador MK i IM 9 

Influencias digitales. Los dioses de la nueva 
era 

Professionalitzador MK i IM 8 

Mercado del Vino en China hasta 2017 Professionalitzador MK i IM 6,5 

Application of the forgotten efects model to the 
early diagnosis of labry disease 

Professionalitzador MK i IM 6 

Pla de Marketing Hotel Can Miguel Professionalitzador MK i IM 8,5 

El comportamiento de los consumidores en 
México y España al adquirir producto 
Financiero 

Professionalitzador MK i IM 8 

Análisis de la Investigación del proceso de 
creación y ejecución de una marca personal 

Professionalitzador MK i IM 6 

La importància de la reputación online Professionalitzador MK i IM 6 

Conocimiento del cliente mediante métodos 
económicos efectives y funcionales a través de 

la investigación comercial 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Investigación del mercado porcino espanyol y 
chino  

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Neuromarketing Professionalitzador MK i IM 5,5 

Plan de mk de 100 montaditos y su extensión 
al mercado chino 

Professionalitzador MK i IM 5 

Imagen  posicionamieto de las compañías 
asseguradores 

Professionalitzador MK i IM 7 

Data Quantilum in market research studies Professionalitzador MK i IM 10 

Plan de Marketing Happy Techno Professionalitzador MK i IM 7,5 

Milenials. Un nuevo segmento de mercado 
para el turismo rural 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

El nuevo hipermercado: Marketing sensorial Professionalitzador MK i IM 7 

Neuromarketing i marketing relacional (White 
Summer) 

Professionalitzador MK i IM          5  

Investigación de mercado. Lanzamiento de la 
ruta directa de Shangái a Barcelona 

Professionalitzador MK i IM 8 

Body positivity y diversidad Professionalitzador MK i IM 8 

Análisis de las motivacions de los 
consumidores en la adquisición de un perfume 

Professionalitzador MK i IM 7 

Zaragoza para todos. Un destino turístico 
accessible 

Professionalitzador MK i IM 9 

Investigación per un nou producte: Heaven’s 
door. 

Professionalitzador MK i IM 7,5 

Satisfacción del cliente en el restaurante EL 
CORRAL 

Professionalitzador MK i IM 5 

Abel project Professionalitzador MK i IM 8 

Análisi empresarial de Opitec España SL. Professionalitzador MK i IM 7,5 

Marca e influencers Professionalitzador MK i IM 8,5 

Chapas: un plan de acción oportuno de 
dearrollo turístico como detonante económico 

regional 

Professionalitzador MK i IM 6 
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El libro digital Professionalitzador MK i IM 7 

Arranque de un panel de consumo 
extradoméstico 

Professionalitzador MK i IM 8,5 

 

En quant al sistema de suport, supervisió i avaluació de les Pràctiques, es realitza a través de la figura del 
Coordinador de Pràctiques, que realitza la seva tasca amb el suport administratiu de l’Oficina de Carreres 
Professionals de la Facultat de Economia i Empresa. Les pràctiques professionals poden ser curriculars 
(assignatura optativa del Màster) o extracurriculars.  El tutor acadèmic autoritza les pràctiques curriculars i 
extracurriculars, 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. En el cas de las pràctiques curriculars els alumnes presenten 
una memòria que és avaluada per el tutor de pràctiques. La nota final s’obté ponderant les valoracions fetes 
pel tutor d’empresa i per el tutor acadèmic de pràctiques del màster. Un mateix alumne pot fer pràctiques 
curriculars i extracurriculars. Durant el curs 2015-16,  van realitzar pràctiques 13 alumnes. El curs 2016-
2017 van realitzar pràctiques 18 alumnes. Hi ha alumnes que no fan pràctiques perquè treballen durant el 
màster.  
 
Les pràctiques poden venir de tres àmbits: 1) l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat, que són els 
que se encarreguen del tràmit dels convenis de practiques i ofertes de treball;  2) la coordinació del màster; 
3) del propi estudiant, que és qui troba les pràctiques. El tutor acadèmic s´encarrega de l’assessorament i 
seguiment d’aquest projectes formatius. Normalment tot estudiant que vol fer pràctiques pot fer-les perquè 
hi ha molta demanda per part de les empreses. 
 
Es detecta que no tots els estudiants entren a la pàgina web de Carreres Professionals i, per tant, no 
s’assabenten de les pràctiques que demanen les empreses a través de l’aplicatiu d’ofertes d’aquesta unitat. 
En aquest sentit, s’ha realitzat una proposta de millora per al curs 2017-2018 (TC-064-E62-02-15). Des de 
aquest curs, s’incorpora al campus virtual de Pràctiques del MIM un enllaç a aquestes ofertes perquè 
l’estudiant les tingui mes a mà, pugui registrar-se i també pugui veure i optar a les pràctiques vives en temps 
real. Així mateix, es centralitza la informació de pràctiques en aquest campus i els estudiants lliuren les 
memòries de pràctiques al campus virtual a traves del enllaç creat. 
 
En definitiva, podem concloure que les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de 
formació del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats. També es valoren positivament els indicadors 
de satisfacció acadèmics i d’inserció laboral. S’ha de millorar l’organització, supervisió i avaluació dels TFM,  
augmentar les defenses del TFM abans del juliol perquè l`estudiant es senti més acompanyat en el procés, 
augmenti el seu nivell de satisfacció i la percepció  d’utilitat del treball gràcies a un major assessorament 
del tutor i amb el recolzament de la coordinació del Màster. Per això es considera necessari introduir una 
nova millora en algun d’aquests darrers àmbits (nova millora, 064-E61-01-18). 
 
6.10. Màster de Recerca en Empresa5 

L’increment dels requisits del TFM (Treball Final de Màster) en el MU IE per a que presentin certes 
aportacions teòriques o empíriques que resultin adequats al perfil d’ingrés previst. (Subestàndard 6.2) 
 
En els dos cursos que s’avaluen s’han fet esforços per reforçar els requisits que milloren la qualitat dels 
TFMs del màster.  
 
D’una banda, es fan diverses reunions informatives amb els estudiants al llarg de tot el curs. Al 
començament, es fa una sessió de benvinguda en la qual es recalca la necessitat d’enfocar l’estudi del curs 

                                                           
5 Com a complement de les taules E6.1-MRE, E6.2-MRE, E6.3-MRE, E.6.4-MRE, E.6.5-MRE i E.6.6-MRE, per aquest 

màster s’inclouen un seguit d’evidències complementàries. Aquestes evidències es troben en un fitxer que 

acompanya aquest document 
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pensant sempre en la realització final del TFM. En aquest sentit, se’ls fa èmfasi en la importància d’anar 
treballant en les assignatures amb l’objectiu de generar sinèrgies de cara a la realització del TFM. Se’ls 
indica també la importància d’anar definint un treball de recerca, i d’escollir els professors del màster o 
investigadors de la UB Business School que serien susceptibles de dirigir aquest TFM. Tots els CVs i 
publicacions d’aquests investigadors i potencials supervisors estan disponibles a la pàgina web a la qual hi 
tenen accés www.ub.edu/business-school. Es recomana als alumnes anar explorant els temes de recerca 
desenvolupats pels investigadors i grups de recerca de la Facultat, per tal d’identificar afinitats i oportunitats 
de recerca. Veure les evidències adjuntades Ev.6.1, Ev.6.2, Ev.6.3 i Ev.6.4 sobre les convocatòries i 
contingut d’aquestes sessions pel cursos 2016-17 i 2017-18. 
 
A més, des del curs acadèmic 2017-18, al mes de desembre es fa una sessió informativa sobre les àrees 
de recerca del programa de doctorat en empresa, on diversos professors investigadors que han tingut i que 
no han tingut com a professors al màster expliquen personalment les seves línies de treball, de tal manera 
que els estudiants poden tenir una visió més completa, abans de finalitzar el Màster, de tota la recerca en 
empresa que es fa a la Facultat. També, el coordinador del màster orienta personalment als alumnes en 
l’elecció de possibles directors de treball de màster. A més, els professors en les seves respectives 
assignatures expliquen amb detall la seva recerca, de manera que tot plegat ajuda als estudiants a definir 
bé la línia de treball a desenvolupar en els seus TFMs. Veure les evidències adjuntades Ev.6.5, Ev.6.6 
sobre la convocatòria i contingut d’aquesta sessió, així com sobre la informació als estudiants sobre les 
línies de recerca existents i possibles directors de tesi. 
 
Al principi del segon semestre, també es fa una altra reunió informativa específica amb els alumnes sobre 
els continguts i requisits del TFM i l’accés al Programa de Doctorat. En aquesta reunió s’aclareixen bé tots 
els dubtes i es dona una bona orientació per enfocar els TFMs. Veure les evidències adjuntades Ev.6.7, 
Ev.6.8, Ev.6.9, Ev.6.10, Ev.6.11 i Ev.6.12 corresponents a aquestes reunions pel cursos 2016-17 i 2017-
18. 
 
Una vegada escollit tema i director, l’estudiant passa a treballar en el seu TFM sota l’estreta direcció del 
professor, que el guia i orienta de manera efectiva per obtenir un treball de recerca de qualitat. La relació 
que s’estableix entre ambdós és semblant a la d’un director de tesi amb el seu doctorand, que implica 
nombroses reunions de treball presencial, resolució de dubtes i indicacions de com encarar la feina, 
intercanvi de documents i feedback dels diferents esborranys, fins que s’arriba a una versió final del TFM. 
Per controlar que el treball compleixi amb els estàndards de qualitat del Màster, d’una banda, l’estudiant 
signa una declaració d’originalitat i absència de plagi i, de l’altra, el director autoritza la defensa del treball 
si aquest té la qualitat suficient. Veure exemples de firma d’originalitat es a les evidències adjuntades 
Ev.6.13 i Ev.6.14 i d’autorització de defensa a les evidències adjuntades Ev.6.15 i Ev.6.16.  
 
Finalment, els TFMs autoritzats es defensen oralment davant un tribunal de tres membres, del que no en 
forma part el director del TFM. El procés d’avaluació és rigorós, i es puntuen diferents aspectes referents a 
la pregunta d’investigació, la metodologia utilitzada, els aspectes formals i la defensa i exposició i oral. 
Prèviament el director del treball ha realitzat també un informe d’avaluació en el que expressa la seva opinió 
sobre el treball al coordinador del màster, que aquest envia als membres del tribunal, que són els que 
finalment jutgen la qualitat del TFM presentat. Malgrat que el procés d’elaboració d’aquests treballs és curt, 
ja que els estudiants disposen d’uns pocs mesos per la realització final del TFM al ser un màster d’un any 
acadèmic, els treballs tenen un nivell de rigor i qualitat importants. Molts d’ells constitueixen un bon punt de 
partida per la primera contribució de la tesi en cas d’accedir al Programa de doctorat. A les evidències 
adjuntades Ev.6.17 i Ev.6.18 es mostra l’evidència dels informes del director de dos TFM seleccionats, a 
les evidències adjuntades Ev.6.19 i Ev.6.20 es mostra l’evidència de l’acta d’avaluació d’aquests TFM per 
part dels respectius tribunals de defensa i, finalment, s’inclouen aquests dos TFM a les evidències 
adjuntades E.6.21 i E.6.22 respectivament. 
 
Adequació de les taxes d’abandonament i desenvolupament de les estratègies per a la seva reducció. 
(Subestàndard 6.3.) 
 



   
 

181 
 

Les taxes d’abandonament dels cursos 2014-15 i 2015-16 (22.22% i 17.65% respectivament segons es 
mostra en la taula 6.3 – MRE, estaven distorsionades degut a que incloïen com abandonaments als 
estudiants del programa de Doctorat en Empresa que cursaven algunes assignatures com a complements 
de formació. Aquests estudiants no es matriculaven amb la intenció de completar el màster, sinó per cobrir 
unes exigències de formació que se’ls exigia des del Programa de Doctorat, fet que sobreestimava 
considerablement el càlcul d’aquestes taxes. 
 

Taula 6.3 - MRE 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster Recerca en Empresa  

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 89,36% 99,82% 95,50% 94,18% 

Taxa d'eficiencia % 96,67% 99,48% 98,11% 

Durada mitjana dels estudis 7 1,35 1,44 1,38 

Taxa d'abandonament  22,22% 17,65% 11,54% 

Taxa de graduació  61,11% 82,35% 88,46% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 
 
A partir del curs 2016-17 aquest problema es va corregir, inscrivint aquests estudiants en format de 
“matrícula d’estada esporàdica” (amb menys de 20 crèdits matriculats). De manera que la taxa 
d’abandonament dels següents cursos reflexa millor la realitat, produint-se una reducció considerable. Així 
pel curs 2016-17, la taxa d’abandonament ha estat del 11,54%. Pel curs 2017-18 encara no hi ha dades 
disponibles. Les dades de la taula 6.3 MRE evidencia aquesta important baixada de les taxes 
d’abandonament al llarg dels darrers anys.  
 
Utilització del Campus Virtual 
 
En el curs 2018-19 s’ha obert un Campus Virtual per a tots els estudiants del màster, en el que es comunica 
informació genèrica del màster (calendari, horaris, fòrums, etc.), però també altres tipus d’informació 
d’interès pels alumnes, como ara congressos, workshops, col·leccions d’e-books de la biblioteca, sessions 
de formació de la biblioteca, beques, ofertes laborals, serveis de la Facultat, enquestes de satisfacció, etc. 
Els alumnes hi poden accedir amb les seves corresponents identificacions i contrasenyes: 
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=56959 
 
Increment de l’ensenyament en anglès 
 
Des del curs 2016-17 s’ha anat incrementant progressivament la docència en anglès en el Màster de 
Recerca en Empresa. Així, des del curs 2016-17 han passat a impartir-se en anglès les assignatures de 
Methodological Foundations of Business Management Research I (obligatòria de 5 crèdits) i Strategic 
Management (optativa de 2,5 crèdits). També  a partir del curs 2017-18, l’assignatura obligatòria 
Methodological Foundations of Business Management Research II (2,5 crèdits) s’imparteix en anglès i 
castellà a parts iguals. Finalment, en el curs 2018-19 s’ha canviat a l’anglès l’assignatura optativa 
Entrepreneurship Research (2,5 crèdits) i s’ha incorporat una nova assignatura optativa en el Màster, New 
Issues and Methodologies in Finance Research impartida eminentment en anglès (50% anglès i castellà al 
curs 2018-19 i completament en anglès a partir del proper curs. Prèviament, en el curs 2015-16 s’havia 
incorporat l’assignatura Research Trends in Finance, també impartida en anglès. Amb tots aquests canvis 
actualment (en el curs 2018-19) la docència en anglès en el Màster, deixant de banda els crèdits que 
suposen el TFM, que es fan principalment en anglès, representa el 44.83% del total de crèdits.  
 
Satisfacció dels estudiants i qualificacions de les assignatures 
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L’examen de les enquestes d’opinió de l’alumnat de les taules 6.1 MRE i 6.2 MRE permet deduir que els 
alumnes mostren un alt grau de satisfacció amb la docència rebuda en el màster en la majoria de les 
assignatures, en tots els ítems. L’apartat de l’activitat del professorat en general és més elevat que el de 
satisfacció global, dada que suggereix que l’activitat del professorat ha millorat el nivell de satisfacció que 
podria venir mediat per l’interès o afinitat amb la matèria objecte d’estudi. Tot i això la mitjana simple de 
totes les assignatures és elevada, ratllant el notable (6,94 al curs 2015-a6 i 6,82 al curs 2016-17) en l’apartat 
de satisfacció global. 
 
A nivell d’assignatura, mentre que vàries assignatures presenten nivells de satisfacció elevats, tres 
assignatures presenten una nota inferior al 5 al curs 2015-16, i una al curs 2016-17. Les assignatures amb 
puntuació més baixa presenten també uns nivells de participació que estan entre els més baixos en 
resposta dels alumnes, especialment al curs 2015-16, cosa que suggereix alguna influència puntual d’un o 
pocs alumnes en la puntuació mitjana de l’assignatura. No obstant, hi ha una assignatura  (Recerca 
avançada en marqueting) que presenta baixa puntuació en els dos cursos, que fa presenta un problema 
més estructural de la tasca docent, o habilitats comunicatives del professor en aquesta assignatura, 
problema en el qual s’ha de posar l’accent en els propers cursos.  
 
S’ha de destacar que la participació dels estudiants en les enquestes és elevada, per damunt del 80% en 
5 de les 19 assignatures amb dades en el curs 2015-16, però ha baixat de manera important en el curs 
2016-17. La coordinació del màster es proposa recuperar les taxes de participació en els propers cursos, 
encara que és difícil mantenir les elevades taxes del curs 2015-16.  
 
Pel que fa als resultats obtinguts pels alumnes, la taula 6.4 MRE, relativa al curs 2016-17, presenta 
qualificacions elevades, amb diferències segons assignatures, però amb un predomini de la qualificació de 
notable, cosa que reflecteix l’esforç realitzat pels alumnes per assolir la nota de 8 que es requereix per a 
l’entrada al doctorat en empresa de la UB. Des del moment de la seva matriculació s’insisteix en la 
necessitat de treure una bona qualificació en el màster, be sigui per ser admesos al doctorat en empresa 
de la UB, o per optar a ser admesos en altres programes de doctorat exigents. En les reunions de professors 
per coordinació s’emfatitza en la necessitat de coordinar i uniformitzar els criteris de qualificació, cosa que 
es creu influencia la no existència de grans disparitats entre assignatures pel que fa a la distribució de les 
notes. En la mateixa taula es pot observar una elevada taxa de rendiment i la pràctica absència de no 
presentats.  
 
Recollida i anàlisi de la informació relativa a la taxa de graduació. (Subestàndard 6.3.) 
 
La Universitat de Barcelona ha desenvolupat fonts d’informació cada vegada més acurades sobre recollida 
d’informació relatives a la taxa de graduació. 
 
És necessari assenyalar que s’està planificant una recollida de dades per conèixer el nombre d’estudiants 
que accedeixen a doctor i d’aquesta manera poder tenir dades més concretes sobre el percentatge 
d’alumnes que finalment accedeixen al doctorat (130-E32-02-15).  
 
Pel que fa a la satisfacció de la inserció laboral dels titulats del màster, la taula 6.6 MRE indica una alta taxa 
d’ocupació, més del 90% en el cas dels titulats en els cursos 2011-12 i 2012-13, una taxa d’inactivitat molt 
petita, i tot això amb una taxa d’adequació a les funcions específiques del màster d’entre el 55 i el 63% pels 
estudiants d’aquests cursos. Poc més de la tercera part dels alumnes tinguin una sortida professional 
acadèmica. Tot plegat suggereix que el màster obté una bona valoració en el mercat com a sortida 
professional més enllà del món acadèmic. De tota manera, és necessària més informació sobre els alumnes 
que finalment aconsegueixen entrar en algun doctorat i obtenir el títol de doctor. Aproximadament cada any 
uns 7 alumnes del màster són admesos al programa de doctorat en empresa de la UB (que representa al 
voltant de la tercera part dels alumnes matriculats) una vegada hi demanen l’accés i obtenen la qualificació 
suficient per entrar-hi.    
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Taula 6.6 - MRE 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster de Recerca en Empresa 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 91,67% 93,94% 81,25% 84,06% 

Taxa d'atur  3,03% 18,75% 11,59% 

Taxa d'inactivitat 8,33% 3,03%  4,35% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

63,64% 55,91% 53,85% 55,17% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

36,36% 38,71% 46,15% 37,93% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

 9,68% 15,38% 13,79% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

5,08 4,53 3,38 3,78 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

2,83 3,74 3,56 3,59 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

2,42 3,53 3,25 3,29 

Nombre de titulats 32 220 44 193 

Nombre de 
respostes 

12 99 16 69 

% respostes 37,50% 45% 36,36% 35,75% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment 

 
 
6.11. Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

La qualitat i metodologia docent es corresponen amb uns bons resultats d’aprenentatge i una percepció, 

subjectiva, en conjunt molt satisfactòria dels estudiants.  

Les dades de les enquestes de satisfacció dels estudiants són abundants pel curs  2015-16 i mostren un 

nivell de satisfacció alt per les assignatures de les que es disposa informació. En tots els cursos i per la 

majoria de dimensions el nivell de satisfacció expressat és notable o excel·lent. 

En correspondència, les evidències documentades de les consecucions dels estudiants posen de manifest 

un alt nivell d’adquisició dels aprenentatges. Amb tot, la forquilla de notes reflecteix que els criteris 

d’avaluació permeten una suficient discriminació de la qualitat dels aprenentatges, i que tot i que els 

resultats són molt satisfactoris en conjunt, hi ha un important treball d’avaluació, tant als cursos com en els 

TFM.  

Cal remarcar que la majoria dels TFM responen a una planificació temàtica congruent amb els grups i línies 

de recerca o transferència de coneixement del professorat, aspecte que contribueix a un millor rendiment 

acadèmic i satisfacció conjunta d’estudiants i professorat.  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment
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L’oferta d’assignatures sembla adequada als interessos expressats pels estudiants en les seves línies 

temàtiques. Progressivament s’ha anat reforçant la tutoria i acompanyament del TFM a efectes d’assolir 

una millor taxa d’èxit i rendiment pel que fa a aquesta fase final del màster.  

En conjunt  els indicadors de la Taula 6.2 mostren un molt bon rendiment dels estudiants en les assignatures 

i unes qualificacions que han millorat notablement en els anys observats. Com a conseqüència  la taxa de 

rendiment ha millorat en 11 punts percentuals entre la primera promoció del màster el curs 2013-14 i el 

darrer any analitzat el 2016-17 assolint el 91% i una taxa d’eficiència entorn al 100% a partir del curs 2014-

15 en endavant, amb una durada mitjana dels estudis  que ha crescut lleugerament de 2 a 2,2 cursos tenint 

en compte que es tracta d’un màster de 90 crèdits.  

En particular s’observa una millora en les qualificacions i resultats dels TFM del curs 2015-16 al 2016-17 

(taula 6.3). 

El professorat ha expressat una satisfacció creixent en les reunions semestrals pel que fa a la millora del 

rendiment dels estudiants en els darrers tres anys. També s’ha recollit informació mitjançant un breu estudi 

dels egressats, que mostra un percentatge elevat de resposta i d’inserció posterior en doctorats, almenys 

pel que fa als estudiants el TFM dels quals es va orientar a la recerca.   

Taula 6.3 - MSO 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 

Taxa de rendiment 80,40% 89,57% 97,55% 91,00% 

Taxa d'eficiència  100% 99,31% 99,65% 

Durada mitjana dels estudis  2 2 2,20 

Taxa d'abandonament   23,08% 15,38% 

Taxa de graduació   53,85% 69,23% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 
Taula E6.5 - MSO 

Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i 
Innovació 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM 
Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica 
Grup o línia de 

recerca 
vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

Adolescent male migrants in istanbul: the place 
of minors help device in the migration field. 

Professionalitzador 
Migració i 

drets humans 
CECUPS 6 

 
¿Hay precariado en Colombia?: Una mirada a 

las condiciones del empleo de jóvenes 
profesionales. 

Recerca 
Sociologia del 

treball 
TERRIPOC 8 

 
Las trayectorias educativas de las mujeres 

universitarias: efecto de los roles de género en 
el retorno al sistema educativo. 

Recerca 
Temps, 
treballs i 
famílies 

AINSR 9,8 

 
Poder ciudadano, innovación social y 

proyección post-capitalista: una aproximación 
comparada entre Reino Unido y España 

Recerca Ciutadania CRIT 9 

Democracia, equidad y mega-eventos: los 
casos de Barcelona y Milán - Análisis de los 
procesos de participación democrática de los 

Professionalitzador 
Sociologia 

urbana 
CRIT 5,5 
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eventos y sus influencias en la equidad de los 
resultados urbanos generados. 

Análisis de las campañas de sensibilización 

del Ayuntamiento de Barcelona sobre las 

violencias machistas (2014-2015): 

características y posibles consecuencias 

Professionalitzador 
Sociologia del 

gènere 
COPOLIS 7,7 

The vital role of the “Placemaking movement” 
in the life of Minsk communities as a new way 

of designing cities and form of citizens’ 
participation. 

Professionalitzador 
Moviments 

socials 
GREECS 6,25 

Servicios de atención a las personas: 
¿favorece el modelo cooperativo la calidad 

laboral y satisfacción del cliente? El caso de 
Suara en Cataluña. 

Recerca 
Temps, 
treballs i 
famílies 

EPP 9 

 
Bancs de temps i transformació cultural: una 

visió des del treball i la propietat. 

Professionalitzador i 
Recerca 

Moviments 
Socials 

CECUPS 9,5 

Spin-offs académicas y su potencial para 

contribuir socialmente desde las 

universidades: una mirada desde el contexto 

de la universidad eafit, colombia. 

Professionalitzador 
Innovació 

social 
CRIT 8 

     

Curs 2016-17 

La Urdimbre y La Trama De Las Ciudades. 
Estructuras de la vida social de dos 

intervenciones en el tejido urbano de 
barcelona. 

Recerca 
Acció social, 
urbanisme i 
sostenibilitat 

GREECS 9 

Gobiernos municipales del cambio, 
oportunidades políticas y movilización 

migrante. El caso del Sindicato Popular de 
Vendedores Ambulantes en Barcelona y 

Madrid 

Recerca 
Moviments 

socials 
GREECS 10 

Seguridad ciudadana e innovación social 
análisis del impacto de las políticas públicas 

ejecutadas en ciudad bolívar (Bogotá, 2012 – 
2014) 

Professionalitzador 
Sociologia 
Seguretat 

GRISA 8 

Consumo colaborativo. ¿Alternativa para el 
precariado o un agente de gentrificación? 

Airbnb en la ciudad de Barcelona (2008-2016) 
Recerca 

Sociologia 
urbana 

CRIT 7 

Azoteas de edificios privados en Barcelona: un 
espacio para la cultura, la creatividad y la 

innovación social. 
Professionalitzador 

Sociologia 
urbana 

CRIT 7 

Evaluación de los programas de cualificación 
profesional inicial de hostelería del 

ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat 
Professionalitzador 

Sociologia 
educació 

 7,5 

Los desengaños de los movimientos sociales 
contemporáneos. 

Recerca 
Moviments 

socials 
CECUPS 9,5 

Percepción de la corrupción. España: estudio 
de caso. 

Professionalitzador 
Sociologia 

política 
GREECS 8,5 

Los vínculos  de la élite  económica con la 
prensa en Chile y su rol frente al intento  de 
reformas estructurales en un contexto post-

transicional. 

Recerca 
Sociologia 

política 
GREECS-
CECUPS 

9 

De l’hort a la biblioteca, biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer: análisis de proyecto desde la 

perspectiva de la innovación social. 
Recerca 

Sociologia 
urbana i 

sostenibilitat 
CRIT 8,5 
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Los Espacios del Spoken Word como un 
Detonante de la Acción Comunicativa Entre 

Jóvenes. Estudio de Caso: Youth Speaks (San 
Francisco/Bay Area,Ca). 

Recerca 
Sociologia 
educació i 

comunicació 
SEGEN-CREA 9 

Estudi sociodemogràfic de la comunitat BDSM 
Espanyola. 

Recerca 
Sociologia 
sexualitat 

 10 

Diseño participativo. Una aproximación 
colaborativa para la generación de 

conocimiento práctico en las decisiones 
públicas. 

Professionalitzador Sostenibilitat CRIT 7,5 

El empoderamiento de las “otras mujeres” 
como mecanismo de transformación en las 

Comunidades de Aprendizaje Estudio de caso 
de la Escuela Mare de Déu de Montserrat 

(Terrassa). 

Recerca 
Sociologia 
educació 

SEGEN-CREA 10 

Música comunitaria y transformación social. Recerca 
Sociologia de 

la cultura 
CECUPS - EPP 9,5 

El estado Neet en los jóvenes de origen 
latinoamericano en Cataluña. 

Professionalitzador Migraciones TERRIPOC 6,5 

Hacia un diseño feminista. Recuperar la 
dimensión normativa del diseño mediante 

propuestas de innovación en los patios 
escolares. 

Recerca 
Innovació 

social 
GREEC 9 

Notes i Fonts: Centre 
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Taula 6.6 - MSO 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster de Sociologia: Transformacions Socials i 

Innovació 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 80% 84,26% 66,67% 84,11% 

Taxa d'atur 13,33% 7,41% 6,67% 7,95% 

Taxa d'inactivitat 6,67% 8,33% 26,67% 7,95% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

83,33% 54,95% 50% 51,18% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

16,67% 41,76% 60% 44,88% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

16,67% 18,68% 10% 12,6% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

1,87 3,79 2 3,93 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

3,2 3,62 2,73 3,62 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

3,4 3,36 2,4 3,12 

Nombre de titulats 44 506 28 351 

Nombre de 
respostes 

15 216 15 151 

% respostes 34,09% 42,69% 53,57% 43,02% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment 

 

6.12. Màster d'Història Econòmica 

A continuació es presenten les dades més importants referents a l’estàndard sobre la qualitat dels resultats 
dels programes formatius de l’informe de seguiment del Màster d’Història Econòmica per als curs 2016-17.  
 
La satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa per al curs 2015-16 es mostra a la taula E6.1 
(al final del document). Per assignatures, la satisfacció global dels estudiants varia entre el 6,6 i el 9,33, 
amb una nota mitjana de 8,6. La satisfacció de les activitats formatives va del 7 al 9,33, amb una mitjana 
de 8,5. En relació a les activitats d’avaluació les notes dels estudiants van del 6,8 al 9,2, amb una mitjana 
8,3. La valoració de la càrrega de treball es puntua amb un mínim de 7,4 a un màxim de 9,25, amb una 
mitjana de 8,6. Respecte al material d’estudi aportat per cada assignatura, les notes tenen un mínim de 7,7 
i un màxim de 9,5, amb una mitjana de 8,7. L’anàlisi de la valoració del professorat s’ha fet en l’apartat de 
l’estàndard 4, d’aquest informe.  
 
La taula E6.2 (al final del document) mostra el mateix per al curs 2016-17. Per assignatures, la satisfacció 
global dels estudiants varia entre el 5 i el 10, amb una nota mitjana de 8,7. La satisfacció de les activitats 
formatives va del 3,7 al 10, amb una mitjana de 8,6. En relació amb les activitats d’avaluació, les notes dels 
estudiants van del 4,7 al 10, amb una mitjana de 8,8. La valoració de la càrrega de treball es puntua amb 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment
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un mínim de 6,4 a un màxim de 10, amb una mitjana de 7,3. Respecte al material d’estudi aportat per cada 
assignatura, les notes tenen un mínim de 3,7 i un màxim de 10, amb una mitjana de 8,6. L’anàlisi de la 
valoració del professorat s’ha fet en l’apartat de l’estàndard 4, d’aquest informe.  
 
La taula E6.3 presenta els indicadors de rendiment acadèmic. La taxa de rendiment està per sobre del 83% 
en els tres cursos acadèmics, 2013-14, 2014-15, 2015-16, i 2016-17. La taxa d’eficiència és del 96,41% 
tots els cursos. La durada mitjana dels estudis està per sota de l’any i mig, cal tenir en compte que alguns 
estudiants fan un seguiment a temps parcial del màster, cosa que els permet acabar en dos anys o un any 
i un semestre extra. La taxa d’abandonament està entre el 5,26 i el 6,25% els dos darrers cursos.  
 

Taula E6.3 - MHE 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster d'Història Econòmica  

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 93,57% 96,84% 91,76% 83,06% 

Taxa d'eficiència 96,41% 96,41% 96,41% 96,41% 

Durada mitjana dels estudis 1 1,32 1,42 1,38 

Taxa d'abandonament   6,25% 5,26% 

Taxa de graduació   87,50% 94,74% 

 

Per assignatures, el rendiment acadèmic del curs 2015-16 es presenta en la taula E6.4 (al final del 
document). La taxa d’èxit oscil.la del 80% al 100%, amb una mitjana de 98%. La taxa de rendiment ho fa 
del 75% al 100%, amb una mitjana del 83%. I, finalment, la taxa de no presentats, del 0 al 25%, amb una 
mitjana del 15%.  
 
La temàtica, títols i notes dels Treballs de Final de Màster (TFM) per als cursos 2015-16 i 2016-17 apareixen 
en la taula E6.5. Tots els treballs del màster són de recerca, i es vinculen a les línies d’investigació en 
història econòmica. El curs 2015-16 es van defensar 12 TFMs i el curs 2016-17 van ser 18. La nota mitjana 
dels TFMs el curs 2015-16 va ser de 8,4 i el curs 2016-17 de 7,7. Els millors TFMs del màster es publiquen 
en el Dipòsit Digital de la UB, i es poden consultar aquí: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/60371. 
 

Taula E6.5 - MHE 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster d'Història Econòmica 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

“Competencia internacional durante la primera 
globalización: el mercado de maquinaria en 
España (1877-1913)” 

Recerca Estudio 
sectorial  

Història industrial i 
de l'empresa 

9 

“Comparativa entre les illes del Mediterrani 
Occidental (Còrsega, Sardenya, Sicília i les Illes 
Balears)” 

Recerca Estudio 
comparado  

Història industrial i 
de l'empresa 

8 

“Génesis y desarrollo de un distrito industrial: el 
sector papelero de Tolosa (1841-1936)” 

Recerca Estudio 
sectorial  

Història industrial i 
de l'empresa 

8 

"La reestructuración del mercado de trabajo en 
las economías turísticas maduras: el caso 
balear, 1985-2008" 

Recerca Estudio 
sectorial 

Història industrial i 
de l'empresa 

9 

“Las consecuencias del abandono del patrón 
oro en América Latina” 

Recerca Sistemas 
monetarios 
y 
crecimiento 

Història Financera 9 

“La transición hacia la plantación esclavista: 
una nueva fuente para el estudio del mercado 

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 

9.5 
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de trabajo esclavo en Matanzas-Cuba (1755-
1810)” 

econòmica i 
desigualtat 

“Impacto redistributivo de la política social en 
España  (1982-1996)” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

10 

“La evolución reciente de la protección social en 
Andalucía (1998-2013): un análisis comparado” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

7 

“Agroecología y saberes tradicionales ¿una vía 
para enfrentarse a la pobreza campesina y la 
crisis ecológica? El caso de México” 

Recerca Agroecologí
a 

Història agrària i 
ambiental 

8.5 

“Desarrollo y bienes comunes en África 
Occidental: Hacia una reinterpretación de la 
historia institucional de Niumi a través del marco 
teórico de Elinor Ostrom” 

Recerca Historia 
institucional 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8 

“Autarquía, contexto internacional y dominación 
de clase. Política agraria del primer franquismo, 
1939-1949” 

Recerca Historia 
institucional 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8 

“Rural Women Migrant Workers in China. The 
Yangtze River Delta, 1978 to 2008” 

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

7.5 

     

Curs 2016-17 

“Conflicto distributivo e inflación: estudio del 
caso español (1970-1986)” 

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8 

“¿Era la East Indian Company un monopolio 
natural?” 

Recerca Pensamient
o 
Económico 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

7 

“Mercado de trabajo y cambio tecnológico: 
Impacto del e-banking en el sector bancario 
español” 

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8.5 

“La desigualdad económica entre el noreste y la 
costa sur de China y los factores políticos” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

6 

“La inmigración extranjera en un país de 
emigración: España, 1877-1930”   

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

6.5 

“Los planes de barrios, ¿una herramienta de la 
economía urbana para combatir la 
desigualdad?” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

7.5 

“Cuba en el ‘periodo especial’: Una oportunidad 
para una agricultura ecológica y sostenible” 

Recerca Agroecologí
a 

Història agrària i 
ambiental 

9 

“El papel de la especulación financiera en la 
subida de los precios de los alimentos de 2007 
a 2014” 

Recerca Mercado de 
alimentos 

Història agrària i 
ambiental 

7.5 

“Análisis de la causa de la gran hambruna en 
China y su relación con la crisis alimentaria y el 
entitlement” 

Recerca Mercado de 
alimentos 

Història agrària i 
ambiental 

6 
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“La adhesión de España y Portugal a la 
Comunidad Económica Europea: 
negociaciones sobre la pesca (1977-1985)” 

Recerca Estudio 
sectorial  

Història industrial i 
de l'empresa 

9.5 

“Instituciones, capital humano y crecimiento 
económico: el caso de África subsahariana” 

Recerca Historia 
institucional 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8.7 

“La inversión extranjera directa de China en 
América Latina y el Caribe, 2001-2016” 

Recerca Estudio 
sectorial  

Història industrial i 
de l'empresa 

9 

“Un apunte de investigación acerca de las 
posibles causas de la divergencia entre la 
economía china y cubana desde una 
perspectiva histórica” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

5.8 

“Agricultura y redistribución: estructura de 
propiedad, coaliciones de clase y «cuestión 
Social» en España, 1883-1936” 

Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

9 

“La desigualdad de género en la educación y en 
el mercado de trabajo en China” 

Recerca Mercado de 
Trabajo  

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

8 

“La inversión exterior directa de china en 
Europa durante la segunda globalización: una 
perspectiva general” 

Recerca Estudio 
sectorial  

Història industrial i 
de l'empresa 

9 

“La Globalización en China después de 1949” Recerca Políticas 
públicas y 
desigualdad 

Creixement, 
integració 
econòmica i 
desigualtat 

6 

Notes i Fonts: Centre 

 
Les dades sobre la inserció laboral apareixen en la taula E6.6. Cal tenir en compte que es tracta d’un màster 
de recerca, dissenyat sobretot per al seguiment de programes de doctorat, cosa que no es contempla en 
les dades de la taula.  
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Taula E6.6 - MHE 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de d'Història Econòmica 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 94,44% 93,94% 77,78% 84,06% 

Taxa d'atur  3,03% 11,11% 11,59% 

Taxa d'inactivitat 5,56% 3,03% 11,11% 4,35% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

29,41% 55,91% 71,43% 55,17% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 
64,71% 38,71% 28,57% 37,93% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 
5,88% 9,68%  13,79% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 
3,89 4,53 2,89 3,78 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

3,83 3,74 2,89 3,59 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

3,67 3,53 1,78 3,29 

Nombre de titulats 37 220 26 193 

Nombre de 
respostes 

18 99 9 69 

% respostes 48,65% 45% 34,62% 35,75% 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 

 
En conclusió es pot dir que  les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació 
de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, 
que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de 
satisfacció . 
 
6.13. Màster d'Economia 

El Màster d’Economia s’estructura en dos cursos de 60 crèdits cadascun. El primer té tres trimestres 
docents. En els dos primers s’imparteixen 8 assignatures obligatòries, i en el tercer 7 assignatures optatives. 
El segon curs té dos trimestres docents i un trimestre final en el que es realitza el TFM. Els dos trimestres 
docents tenen 19 assignatures. Les assignatures optatives s’agrupen en 5 especialitats de 20 crèdits (Public 
Economics, Regional and Urban Economics, Growth and Trade, Government and Markets, Games, 
Behaviour and Incentives). 
 
El màster compleix l’adequació de les competències treballades i avaluades en els ensenyaments amb les 
que es van establir a la memòria de verificació (Veure Apèndix). Es important destacar que inicialment no 
tots els plans docents incloïen les competències exposades a la Memòria de Verificació, però aquesta 
situació es va resoldre posteriorment. Per altre costat, s'han realitzat canvis en el pla d’estudis per a 
modificar els noms de dues assignatures (Nova millora, 061-E12-07-18): 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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570056 Català Castellà Anglès 

Nom previ a la 
modificació  

L'Economia de l'Estat del 
Benestar 

La Economía del Estado del 
Bienestar 

Economy of the Welfare State 

Nom posterior 
a la 
modificació 

Economia del Benestar Economía del Bienestar Welfare Economics 

 

570068 Català Castellà Anglès 

Nom previ a 
la 
modificació  

Mercats Bilaterals, Subhastes 
i Experiments 

Mercados Bilaterales, 
Subastas y Experimentos 

Two-sided Markets, Auctions 
and Experiments 

Nom 
posterior a la 
modificació 

Disseny de Mercats i 
Experiments 

Diseño de Mercados y 
Experimentos 

Market Design and 
Experiments 

 

En relació a la qualitat del programa formatiu, cal assenyalar que tant en el curs 2015-16 (21 assignatures 
amb dades) com en el 2016-17 (30 assignatures amb dades) les enquestes d’opinió  mostren resultats 
elevats i positius. En el curs 2015-16 la satisfacció global va ser de 7.45 i en el 2016-17 de 7.7. Això podria 
mostrar una millora en la qualitat de la docència, però cal considerar que el nombre d’ assignatures 
avaluades no es comparable. Les enquestes mostren que, de forma general, els alumnes estan més 
satisfets amb les activitats formatives, els materials d’estudi i amb els professors que amb les activitats 
d’avaluació i amb la càrrega docent, però les diferències són bastant petites.  
 
Les assignatures del primer semestre (570051, 570049, 570041, 570047)  i del segon semestre (570052, 
570050, 570046, 570047), mostren un nivell de satisfacció, en general, una mica més baixos que la resta. 
Això pot ser degut a que són assignatures  que es realitzen al principi del màster i que ofereixen fonaments 
teòrics per a la resta d’assignatures. En el màster també hi ha altres assignatures (a vegades amb un fort 
caràcter tècnic) que presenten una menor satisfacció. Tot i així, els resultats per a totes les assignatures 
són acceptables. 
 
En els darrers anys s’han realitzat diferents reunions de coordinació entre les assignatures del primer i el 
segon trimestres per homogeneïtzar la càrrega de treball i les activitats de formació. Per altre costat, s’ha 
detectat algun problema amb la càrrega de treball en els següents tres trimestres de docència, on 
s’imparteixen les assignatures optatives. La comissió coordinadora del màster i els coordinadors 
d’especialitat han tracta el problema i estan intentant homogeneïtzar criteris entre els professors. En efecte, 
en algunes assignatures optatives hi ha hagut en el passat un excessiva càrrega de treball (treballs i 
presentacions que implicaven molta preparació). Això té diferents efectes negatius, com l’ampliació dels 
terminis d’entrega, cosa que afecten a les activitats dels següents trimestres. Una de les mesures per a 
solucionar aquesta situació ha estat demanar als professor que no permetin el lliurament de treballs després 
de la data de l’examen final. Com a resultat, els professors han de limitar l’extensió i nombre de treballs 
(TC-064-E62-02-15). 
 
L’informe del rendiment acadèmic de la Taula 6.3 mostra una taxa de rendiment de prop del 90% en els 
darrers tres cursos avaluats. Es important tenir en compte que a cada curs hi ha 2-4 alumnes que 
abandonen el màster en els primers dos trimestres. Això es produeix per motius personals, de salut, 
econòmics o acadèmics. Quan es produeixen aquestes situacions els coordinadors del curs parlen amb els 
alumnes per plantejar solucions. La taxa de d’abandonament del curs 2015-16 és elevada, donat que a 
l’any anterior hi havia un baix nombre de matriculats. La situació ha canviat en els anys posteriors.  
 
La Taula 6.3 mostra que en el curs 2016-17 hi van haver 12 assignatures amb una taxa de rendiment del 
100%. En les assignatures del primer trimestre, la taxa de rendiment és del 84,82% i en les del segon 
trimestre és de 85.5 %. En general, hi ha alguns estudiants que no superen alguna assignatura o que no 
es presenten als exàmens, però en la majoria de casos aquests alumnes superen les assignatures en les 
recuperacions.  
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Pel que fa a la taxa de rendiment dels TFM destaquem que en el curs 2016-17, dels 18 alumnes matriculats, 
3 no van presentar el treball en el mes de setembre i es van tornar a matricular en el curs següent. Hi ha 
un grup d’alumnes que s’han incorporat al món laboral i que no han acabat el TFM. S’han matriculat diverses 
vegades, però no presenten els treballs.  
  

Taula 6.3 - MEC 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster d’Economia 

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 82,88% 92,18% 89,88% 89,42% 

Taxa d'eficiència  97,96% 97,11% 96,72% 

Durada mitjana dels estudis  2,07 2,14 2,07 

Taxa d'abandonament   30% 11,11% 

Taxa de graduació   50% 77,78% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment  

 

Finalment, la distribució de les qualificacions dels estudiants del curs 2016-17 de la Taula 6.4 mostra que 
en 12 assignatures algun dels alumnes va suspendre. Els suspesos es concentren en les assignatures dels 
primers dos trimestres i a vegades és conseqüència del fet que els alumnes han abandonat el màster. Val 
a dir que el nombre d’aprovats va ser el 29,3%, els notables el 44,3%, els excel·lents el 14,97% i les 
matrícules d’honor el 3,4%. Per altre costat, els suspesos van ser el 4.3% i els no presentats el 4%. En 
general, considerem que aquests resultats són satisfactoris.  
 
Les qualificacions mostrades corresponen a diversos sistemes d’avaluació. Moltes assignatures 
(especialment ens els dos primers trimestres) combinen la presentació de “problem sets” amb exàmens 
parcials i finals. Però també hi ha nombroses assignatures que consideren altres treballs avaluables, com 
treballs de diferents formats i presentacions. El sistema d’ avaluació segueix les pautes establertes per la 
Memòria de verificació del màster i els plans docents. 
 
En el cas dels TFM, dels 18 matriculats el nombre d’aprovats va ser de 4, els notables 8, els excel·lents 2 i 
les matrícules d’honor 1. Com s’ha comentat anteriorment, 3 matriculats no van presentar el TFM. 
 

 
Taula E6.4 - MEC 

Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster d’Economia 
(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM 

Tipologia (de 
recerca o 

professionalit
zador) 

Temàtica 
Grup o línia de 

recerca vinculada* 
Nota 

obtinguda 

Curs 2015-16 

The Environmental Impact of International 
Trade: Measuring How Changes in Trade Lead 
to Different Levels of Polluting Emissions 

Recerca 
Ecological 
Economics 

Environmental and 
Resource Economics | 
International Trade | 
Macroeconomics  

8,1 (NT) 

Estimating the Heterogeneous Response to a 
Universal Child Benefit Programme: Do 
Education and Civil Status Play any Role? 

Recerca Public Economics 
Labour & Demographic 
Economics | Regulation 
Economics 

9 (EX) 

The effect of the Everything But Arms Initiative 
on the sugar trade 

Recerca Growth and Trade 
International Finance | 
Macroeconomics 

6,5 (AP) 

The Effect of Inequality on (Human) 
Development – Insights from a Panel Analysis 
of the Human Development Index 

Recerca Development 
Regional Economics | 
Labour & Demographic 
Economics  

8,1 (NT) 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment
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The Smoking Gun or Just Blowing Smoke? The 
Impact of Medical Marijuana on Traffic 
Accidents 

Recerca Crime 
Regulation Economics | 
Public Economics 

6,7 (AP) 

The Impact of Visa Liberalization and Road 
Infrastructure on Tourism in Albania 

Recerca 
Government and 
Markets 

Regulation Economics  5,7 (AP) 

Optimal Natural Resources Management: A 
Piecewise Deterministic Game Approach 

Recerca 
Games, 
Behaviour and 
Incentives 

Mathematical 
Economics | Operations 
Research  

7,1 (NT) 

Curs 2016-17 

The Distribution of Human Capital and 
Regional Productivity 

Recerca 
Regional and 
Urban 
Economics 

Regional 
Economics 

9 (EX) 

The Impact of Immigration on the Natives’ 
Labor Market Employment: Evidence from 
Italian Regions 

Recerca 
Regional and 
Urban 
Economics 

Regional 
Economics 

8,6 
(NT) 

Unemployment? Google it! Analyzing the 
usability of Google queries in order to 
predict unemployment 

Recerca Labor market 
Labour & 
Demographic 
Economics 

8,1 
(NT) 

Interpersonal effects and mimetic 
behaviors on the investment decision with 
heterogeneous classes of agents: 
Empirical evidence from the Swedish stock 
market participation 

Recerca 
Regional and 
Urban 
Economics 

Regional 
Economics 

7,3 
(NT) 

Instantaneous Gratification and Common 
Property Resource Games 

Recerca 

Games, 
Behaviour 
and 
Incentives 

Mathematical 
Economics | 
Operations 
Research  

9 (EX) 

Dynamic Games in Transboundary 
Pollution Problems: An Air Quality 
Approach 

Recerca 

Games, 
Behaviour 
and 
Incentives 

Mathematical 
Economics | 
Operations 
Research  

8,7 
(NT) 

Boosting the Economy by Means of Green 
Minds: Does Environmental 
Consciousness Spur Innovation?” 

Recerca 
Regional and 
Urban 
Economics 

Regional 
Economics 

7,6 
(NT) 

Endogenous Technology and Climate 
Change 

Recerca 
Growth and 
Trade 

Economic Growth | 
Macroeconomics 

8,1 
(NT) 

Are mayors with business experience 
better politicians? Evidence from close 
races in Brazil 

Recerca 
Public 
Economics 

Political Economy 
10 
(MH) 

Market expansion and political institutions 
in the telecommunications sector 

Recerca 
Government 
and Markets 

Industrial 
Organization | 
Regulation 
Economics  

5 (AP) 

Mixed Duopoly in Education with Vouchers Recerca 
Government 
and Markets 

Industrial 
Organization | 
Regulation 
Economics |  

6,5 
(AP) 

The Inequality in the use of Home Care in 
European Countries after the Economic 
crisis 

Recerca 
Public 
Economics 

Health Economics  
5,6 
(AP) 

Venture Capital and Startups. A Matching 
Model 

Recerca 

Games, 
Behaviour 
and 
Incentives 

Game Theory | 
Mathematical 
Economics  

5 (AP) 

The Economics of Fishing: Intertemporal 
Equilibria in a Two-Country Transboundary 
Resource 

Recerca 

Games, 
Behaviour 
and 
Incentives 

Mathematical 
Economics | 
Operations 
Research 

8,1 
(NT) 

Overreaction and Noise Trading Recerca 
Games, 
Behaviour 

International 
Finance 

8,10 
(NT) 
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and 
Incentives 

Notes i Fonts: Centre 
*http://www.ub.edu/school-economics/research-areas/  
 

La Taula 6.5 mostra la informació sobre el nivell de satisfacció dels titulats del màster . Ens centrem en el 
resultats de l’enquesta de 2017, que correspon a titulats dels anys 2011-12 i 2012-13. En aquest cas, de 
les 10 persones que han respost l’enquesta el 90% afirmen estar treballant i el 10% estar a l’atur. Com es 
pot comprovar, la taxa d’adequació (funcions específiques del màster) es del 88,89%, superior al 55,91 de 
la UB Subàrea. Tot i així, es important mencionar que aquests titulats no van participar en el nou model de 
màster introduït en el curs 2013-14. 
 
 

Taula 6.5 - MEC 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster d’economia 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 90% 93,94% 88,89% 84,06% 

Taxa d'atur 10% 3,03%  11,59% 

Taxa d'inactivitat  3,03% 11,11% 4,35% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

específiques del 
màster) 

88,89% 55,91% 62,5% 55,17% 

Taxa d'adequació 
(funcions 

universitàries) 

22,22% 38,71% 25% 37,93% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 

universitàries) 

 9,68% 12,5% 13,79% 

Grau de 
satisfacció amb la 

feina (sobre 7) 

4,3 4,53 4,11 3,78 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

4,3 3,74 3,33 3,59 

Mitjana de 
valoració de la 

utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

4,5 3,53 3,78 3,29 

Nombre de titulats 21 220 27 193 

Nombre de 
respostes 

10 99 9 69 

% respostes 47,62% 45% 33,33% 35,75% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/school-economics/research-areas/
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment
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6.14. Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 

D’acord amb el que mostra la Taula 6.3, la taxa de rendiment del conjunt del programa (crèdits superats 
respecte crèdits matriculats) ha estat molt propera o igual al  100% (98% a 100%). En les tres edicions de 
2014-15, 2015-16 i 2016-17, només s’han produït de forma molt ocasional dos tipus d’incidències que han 
afectat molt lleument a la taxa de rendiment: (1) un o dos alumnes de nou ingrés han retardat a un segon 
any a completar i defensar el seu treball final de màster; (2) un altre grup reduït d’alumnes ja titulats del 
màster propi que s’han matriculat per obtenir el títol oficial han finalment també posposat la defensa del seu 
treball final de màster a una segona anualitat, o bé finalment han abandonat. En tots dos casos, aquest 
nombre reduït d’alumnes han trobat dificultats per fer compatible en una sola anualitat la càrrega de treball 
del màster combinada amb les estades en pràctiques o el seu treball professional simultani. 
 
En el cas dels ja titulats del màster propi, es tracta de professionals en exercici, en aquests casos amb 
càrrecs directius de responsabilitats de l’àmbit públic o en l’àmbit privat que troben extremadament difícil 
completar el seu treball mentre atenen les seves obligacions professionals. 
 

Taula 6.3 - MERC 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis 

Públics 
(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 100% 98,88% 99,49% 98,19% 

Taxa d'eficiencia 96,74% 97,36% 95,62% 98,08% 

Durada mitjana dels estudis 1 1 1,04 1 

Taxa d'abandonament   6,52% 15% 

Taxa de graduació   91,30% 85% 

 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

 
 
La taula E6.3 també mostra que la taxa d’eficiència (crèdits teòrics del pla d’estudis respecte crèdits 
matriculats) és també molt elevada però sempre inferior al 100% (96% a 98%).  La taxa és sempre inferior 
al 100% perquè cada any hi ha alumnes que matriculen un nombre superior als 60 crèdits teòrics del pla 
d’estudis per tal de cursar dues especialitats de forma simultània (Serveis Territorials i Serveis de Xarxa). 
Per completar el màster amb dues especialitats en una sola anualitat cal que es matriculin a 65 crèdits. 
Aquesta és una opció molt apreciada pels estudiants que poden especialitzar-se en els quatre sectors 
regulats del màster (Aigua, Transports, Energia i Telecomunicacions) i que no planteja problemes d’excés 
de càrrega. 
 
Així, la durada del màster es manté molt propera a una anualitat prevista. I els pocs abandonaments que 
s’han produït han estat d’alumnes titulats del màster propi que finalment no s’han pogut graduar per les 
dificultats de combinar les seves responsabilitats professionals amb els estudis. Així, la taxa de graduació 
es manté molt elevada i no arriba al 100% per aquests pocs abandonaments, i pels també pocs alumnes 
que finalment posposen a una segona anualitat, l’elaboració del seu treball final de màster i la seva defensa 
com hem assenyalat anteriorment. 
 
El màster es caracteritza per una diversitat de metodologies docents. Es combinen les classes expositives 
amb activitats molt diverses en el grup classe, grups reduïts i individuals que permeten assolir les 
competències i els resultats d’aprenentatge inicialment establerts. 
 
Més enllà de les classes expositives, les activitats pràctiques són determinants perquè els estudiants 
adquireixin les competències programades: a) activitats que dinamitzen la iniciativa de l’estudiant, com ara 
la cerca de dades, l’anàlisi de casos i la interpretació de resultats, que ensenyen a aplicar els coneixements 
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adquirits dins d’un context ampli o multidisciplinari (per exemple, i entre d’altres, la lectura i comentari 
d’articles); i b) activitats que creen competències en l’anàlisi i la resolució de problemes (treball en grup, 
solució de casos pràctics i problemes). 
 
Totes les assignatures del MERC disposen del pla docent publicat ja abans de la matriculació dels 
estudiants; i per al TFM hi ha un espai específic en el Campus Virtual en què es detalla tota la planificació, 
així com la informació necessària per a la definició, seguiment, elaboració, defensa i avaluació del treball. 
 
En la Taula E6.4 es poden veure els resultats detallats de les avaluacions obtingudes pels alumnes per 
assignatura pel curs 2016-17. La major part dels alumnes, un 60%, obtenen notes de NOTABLE (7,0 a 8,9) 
mostrant el bon rendiment i l’assoliment de les competències. Un destacat nombre d’alumnes, que arriben 
a ser el 25%, obtenen notes d’EXCEL·LENT (9,0 a 10,0 amb o sense menció d’honor). Finalment, només 
un nombre petit d’alumnes, un 15%, obtenen notes més ajustades d’APROVAT. Val a dir que tenen 
especialment mèrit les notes, encara que siguin ajustades, obtingudes pels alumnes que tenen menor 
formació de grau en tècniques quantitatives i anàlisi econòmic. Aquesta distribució de notes mostra 
clarament que els alumnes assoleixen les competències programades. 
 
Així doncs, la metodologia i les activitats docents s’alineen satisfactòriament amb els resultats 
d’aprenentatge, i les evidències dels assoliments dels estudiants posen de manifest l’alt nivell de formació 
i satisfan molt adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES per a aquesta titulació. 
 
La taula E6.5 mostra els títols i qualificacions dels treballs finals del màster dels cursos 2015-16 i 2016-17. 
L’objectiu formatiu general del TFM és que l’estudiant sigui capaç d’integrar i aplicar les competències 
adquirides al llarg del màster, incorporant-ne, a més, d’altres de noves que tinguin una relació específica 
amb el TFM i que siguin capaces de donar una solució eficient als problemes que es derivin del treball. El 
TFM és una activitat clau, no només pel pes específic que té en el pla d’estudis (10 ECTS sobre un total de 
60 ECTS), sinó pel fet que mostra l’aprenentatge adquirit en els estudis cursats, així com les habilitats més 
específiques de cada especialitat. 
 
El TFM té un format d’article d’investigació (recerca) o de projecte/estudi tècnic analític 
(professionalitzador). L’estudiant s’enfronta, acompanyat pel seu director del treball, la resta de professors 
del claustre (alguns a títol de tutor d’acompanyament) i el coordinador del programa, a les tasques per fer 
una contribució al coneixement sobre un tema d’interès tant per la seva rellevància tècnica com social en 
l’àmbit de la prestació de serveis i de les polítiques públiques. 
 

Taula E6.5 - MERC 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster d'Economia, Regulació i Competència als 

Serveis Públics 
(cursos 2016-17 i 2017-18) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca o 
professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca 

vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

Electrificación rural: el caso de Perú Professionalitzador  Governs i Mercats 7.3 

El impacto cogeneración eléctrica en los 
precios de bolsa 

Recerca  Governs i Mercats 8.4 

Competencia regional entre aeropuertos: el 
caso de Galicia 

Recerca  Governs i Mercats 8.6 

Screening por colusión en textos escolares Recerca  Governs i Mercats 8.6 

Mecanismos para adecuar las normas y 
actuaciones del Estado al cumplimiento de los 
principios de la “better regulation” 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.7 

Comparison of some regularisation techniques 
to forecast household solid waste generation 
through small samples 

Recerca  Governs i Mercats 9.3 

Vías de alta capacidad: iniciativa pública y 
asociaciones públicoprivadas 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.7 
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La calidad de la atención al usuario en los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 
el Perú 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.5 

Public Support and its effects on innovation: an 
empirical analysis for the service sector in 
Colombia 

Recerca  Governs i Mercats 9.7 

Las obligaciones de servicio público en el 
transporte interinsular aéreo de Canarias 
(2002-2015): análisis empírico 

Recerca  Governs i Mercats 10.0 

Eficiencia técnica y financiera de las empresas 
de acueducto en Colombia 

Recerca  Governs i Mercats 8.7 

Reforma sector eléctrico en Argentina Professionalitzador  Governs i Mercats 8.0 

La especialización productiva y las 
disparidades del desarrollo local. Un enfoque 
desde la teoría de redes 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.2 

Efecto del acceso a internet en la asistencia 
escolar 

Recerca  Governs i Mercats 7.3 

La Obligación de acceso e inversión en banda 
ancha fija. Análisis comparativo entre 
plataformas tecnológicas y la afectación en su 
despliegue 

Professionalitzador   8.5 

Análisis de eficiencia de empresas de 
distribución de agua y alcantarillado 

Recerca  Governs i Mercats 9.7 

Evaluación de la intervención de una empresa 
pública en la mejora del servicio de electricidad 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.6 

Política pública de mínimo vital de agua en 
Bogotá: Una revisión a su implementación 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.4 

Efecto del carnet por puntos en la 
siniestralidad 

Recerca  Governs i Mercats 8.0 

Alianzas aéreas globales: efectos de una joint 
venture 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.1 

Roaming o itinerancia internacional: el impacto 
de su regulación en el mercado de las 
telecomunicaciones 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.3 

Gestión de la empresa de agua y saneamiento 
en Lima y la ampliación de la cobertura del 
servicio 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.3 

Regulación de la seguridad y la recuperación 
de los teléfonos móviles por hurtos 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.0 

Curs 2016-17 

Evaluación de Resultados del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

Recerca  Governs i Mercats 7.5 

La Política Tarifaria de la Distribución de Gas 
Natural en Argentina Post-Crisis 2001 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.5 

Evaluación de impacto los Tratados de Libre 
Comercio sobre la competencia de las 
Telecomunicaciones en Latinoamérica 

Recerca  Governs i Mercats 9.5 

Impacto del precio de telefonía móvil en el 
excedente del consumidor 

Recerca  Governs i Mercats 9.0 

Estimación de la demanda de agua de 
usuarios con fuente propia en Lima: Una 
aproximación usando datos de panel 

Professionalitzador  Governs i Mercats 9.5 

Consecuencias de la falta de armonización 
regulatoria de las  interconexiones eléctricas 
en Europa y América Central 

Professionalitzador  Governs i Mercats 6.3 

Politca de liberalización de transporte aéreo Professionalitzador  Governs i Mercats 7.6 
Análisis de benchmarking con DEA Professionalitzador  Governs i Mercats 8.6 

Impacto de la política asociada a fenómenos 
climáticos para desincentivar el consumo 

Recerca  Governs i Mercats 9.8 
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excesivo de agua potable: un análisis desde el 
diseño de regresión discontinua 
Guía de prevención de Colusión en licitaciones 
públicas 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.1 

Integración vertical en las actividades de gas 
natural. Gasoductos virtuales 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.0 

Independencia de las autoridades de 
competencia. Un análisis comparado 

Professionalitzador  Governs i Mercats 6.7 

Análisis del impacto de la implementación de 
un programa de despliegue  masivo de 
medidores inteligentes a usuarios 
residenciales y pequeños usuarios no 
residenciales de electricidad 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.2 

Análisis de eficiencia de las empresas de Agua 
Potable del Ecuador a través del DEA 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.6 

Estimación del consumo de agua en Asunción 
y los factores que dificultan su expansión 

Professionalitzador  Governs i Mercats 5.9 

Aportes de las TIC a la Equidad de Género Professionalitzador  Governs i Mercats 8.2 

Diseño de contratos y renegociaciones en 
obras públicas 

Recerca  Governs i Mercats 9.0 

Desempleo y bono de desarrollo humano Professionalitzador  Governs i Mercats 7.0 

Análisis del impacto del decreto del reglamento 
generación distribuida para autoconsumo con 
fuentes renovables 

Professionalitzador  Governs i Mercats 6.6 

Apertura del sector de las telecomunicaciones a 
la competencia en China 

Professionalitzador  Governs i Mercats 7.4 

Modificación de contratos de concesión en 
infraestructuras de transportes bajo el marco 
de la colaboración público privada: España y 
Perú 

Professionalitzador  Governs i Mercats 8.8 

Canasta de generación óptima de largo 
plazo de electricidad 

Recerca  Governs i Mercats 8.5 

Estimación de la Competencia en el Mercado 
de Cemento, una aproximación al parámetro 
de conducta 

Recerca  Governs i Mercats 9.0 

 
 
Pel que fa als coneixements, l’estudiant ha de realizar un TFM on es reflecteixi que ha consolidat tot el que 
ha après i reflectir-ho en el document que ha de redactar sota la supervisió del tutor acadèmic. El treball 
pot versar sobre la comparació d’experiències internacionals en una única o diverses activitats de servei 
públic, o bé sobre l’avaluació específica d’una política de servei públic concreta de la qual es puguin extreure 
lliçons per al disseny i l’aplicació dels programes de reforma en la prestació de serveis públics. 
 
El màster compta amb informació pròpia sobre el grau d’inserció laboral dels titulats ja que no disposa 
encara d’informació d’altres fonts. Des de la coordinació del Màster es va elaborar i enviar una enquesta 
de satisfacció global per titulats en el màster tant en la seva etapa de títol propi (2001-02 a 2012-13), com 
en la seva etapa de títol oficial (2013-14 a 2015-16). 
 
En l’enquesta, quan es pregunta als titulats en quin grau va incidir el màster en el progrés de la seva carrera 
professional o en la seva inserció professional inicial, s’obtenen els resultats següents: un 83% assenyala 
que el màster va incidir molt o moltíssim en el progrés de la seva carrera professional, i un 55% dels titulats 
assenyalen que el màster va incidir moltíssim o molt en la seva inserció professional inicial. 
 
L’enquesta mostra que majoritàriament els titulats del màster estan desenvolupant la seva carrera 
professional en l’àmbit formatiu del màster: un 80% treballen en el sector públic o en el sector privat tant en 
l’operació de serveis públics com en la regulació de serveis essencials i en autoritats de competència. 
Només un 5,7% treballa en el sector privat aliè als serveis públics, i un 14,3% treballa en altres àmbits no 
detallats 
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. 
Aquestes dades mostren l’excel·lent inserció professionals dels titulats. 
 
El màster compta amb els resultats anuals de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el 
professorat i assignatures. Els resultats de les enquestes són analitzats en la comissió de coordinació i en 
el claustre de professors. 
 
La taula E6.1 (annex) mostra un grau de satisfacció molt alt amb les assignatures del màster pel curs 2015-
16, i la taula E6.2 (annex) mostra un grau de satisfacció molt alt amb les assignatures del màster pel curs 
2016-17. 
 
A continuació analitzarem els resultats pel curs 2016-17 ja que en les del curs 2015-16 tenen menor 
representativitat (hi ha moltes assignatures amb un percentatge d’enquestes molt baix, per sota del 40 per 
cent, que ofereixen resultats que atípics en les sèries anteriors i posteriors en els que no hi va haver 
aquestes incidències de falta de resposta). 
 
Les mitjana de puntuació de 0 a 10 de satisfacció en el curs 2016-17 es situa entre 8,4 i 8,7: satisfacció 
general amb les assignatures (8,4), activitats formatives (8,5), activitats d’avaluació (8,5), càrrega de treball 
(8,7), material d’estudi (8,7) i activitat del professorat (8,6).  
 
De l’enquesta de satisfacció global per titulats en el màster tant en la seva etapa de títol propi (2001-02 a 
2012-13), com en la seva etapa de títol oficial (2013-14 a 2015-16) s’obtenen també resultats de satisfacció 
dels titulats. Destaca l’elevat nombre de titulats que creuen que el màster va tenir molt o moltíssim impacte 
en la seva formació: 

 Específica de regulació, competència i polítiques públiques    82,9% 
 En l’establiment d’amistats de llarga durada      82,8% 
 Como a persona al viure en un altre país o localitat     82,4% 
 Avançada com a jurista, economista, enginyer o d’altre     80,5% 
 Multidisciplinar per poder treballar amb professionals d’altres disciplines  77,1% 
 Competències i Habilitats en el TFM       77,1% 
 Coneixements de Polítiques Públiques       75,0% 
 Coneixements d’Economia        74,3% 
 Coneixements en Tècniques Quantitatives      71,4% 
 Competències i Habilitats en les Pràctiques Externes     60,0% 
 Coneixements de Dret         51,4% 
 En l’establiment d’una xarxa professional multinacional     48,6% 

 
També destaca l’elevat nombre de titulats que creuen que el màster va tenir molt o moltíssim utilitat pel seu 
desenvolupament professional: 
 

 Coneixements de Regulació       85,7% 
 Coneixements de Polítiques Sectorials      82,8% 
 Coneixements d’Economia       77,2% 
 Competències i Habilitats en el TFM      68,6% 
 Competències i Habilitats en les Pràctiques Externes    65,8% 
 Coneixements de Política de Competència     65,7% 
 Coneixements en Tècniques Quantitatives     62,8% 
 Coneixements de Dret        48,6% 

 

Finalment, respecte la qualitat d’altres aspectes, destaca la qualificació d’excel·lent o molt bona dels 
següents aspectes: 

 L’equip de direcció del màster      94,3% 
 El claustre de professors del màster     91,4% 
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 Els col·laboradors i professors externs del màster   77,1% 
 
Els alumnes que van tenir experiència en pràctiques externes, van qualificar-la com a excel·lent i molt bona 
els següent percentatge: 
 

 Institucions d’acollida en pràctiques i els seus tutors    77,3% 
 
I a la pregunta de si recomanarien el màster a altres persones, el 91,7% indica que ja ha recomanat el 
màster a altres persones, i un 5,6% que no ho ha fet però que ho faria si li sol·liciten referències. 
 
La taula E6.2 també ofereix la informació sobre la satisfacció dels alumnes en cada una de les assignatures 
en el curs 2016-17 i es veu que de forma detallada l’elevada valoració de satisfacció que emeten els 
estudiants, sent la mitjana igual a 8,2 pel conjunt dels dos cursos 2016-17 i 2017-18, i estant la gran majoria 
de les assignatures i ítems de valoració en el rang de notes que va del llindar del primer quartil (7,7) al 
llindar del tercer quartil (9,0). 
 

6.15. Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolític s 

Les valoracions dels estudiants respecte a l’activitat formativa rebuda són substancialment positives (amb 
percentatges de resposta significatius). També cal destacar de la taula 6.6-MIN que la taxa d’ocupació dels 
titulats es situa en el 100%, essent l’ítem en que les respostes corresponents al Màster es situen més per 
sobre de la mitjana de la UB precisament la referida al “grau de satisfacció amb la feina” , valorant 
especialment els continguts aplicats i pràctics rebuts. 
 
En la interpretació de la Taula 6.3-MIN cal indicar que el fet de que es tracti d’un Màster de 90 crèdits ECTS 
porta a que, estadísticament, figuri com a durada estàndard la de 2 cursos acadèmics. I cal insistir en que 
a cada edició es dona algun cas (o varis) en què els estudiants troben feina abans de completar el TFM – 
en ocasions a la mateixa empresa on fan les pràctiques – la qual cosa porta a ajornar (o en algun cas, 
deixar pendent) la finalització del TFM. Això fa que el terme “abandonament” en ocasions no tingui la 
connotació negativa habitual.  
 

Taula 6.3 - MOI 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster d'Internacionalització 

(cursos 2013-14 i 2016-17)  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa de rendiment 97,83% 98,34% 90,51% 93,06% 

Taxa d'eficiència  99,21% 100% 96,70% 

Durada mitjana dels estudis  2 2 2,13 

Taxa d'abandonament   0% 3,45% 

Taxa de graduació   91,30% 79,31% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 
Pel que fa als TFM presentats, responen bàsicament a les orientacions ja esmentades del conjunt del 
Màster: un compromís con la professionalització necessària per al nostre teixit productiu i institucional, 
donant possibilitats als titulats del Màster en l’ampli conjunt de tasques relacionades amb la 
internacionalització en sentit ampli, sempre amb uns fonaments analítics solvents.  
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Taula E6.4 - MOI 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster d'Internacionalització 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFM Tipologia (de 
recerca o 

professionalit
zador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca vinculada* 

Nota 
obtinguda 

Curs 2015-16 

La Seguridad como concepto y su 
aplicación en el marco del conflicto armado 
en Colombia 

professionalitz
adora 

Retos del proceso 
de globalización 

 9 

Armonización fiscal en los procesos de 
integración regional  

 Estrategias 
contables y 
fiscales globales 

 7,5 

The TPP and the International investment 
regulation 

 Retos del proceso 
de globalización 

 9 

Ecuador ¿un nuevo modelo de desarrollo?  Transformaciones 
estructurales en 
América Latina 

 8 

La desigualdad en el crecimiento: el caso de 
Indonesia 

 Transformaciones 
estructurales en 
Asia 

 5 

Análisis comparativo de la estrategia de 
internacionalización 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 8 

A Future of Decentralised Energy?  Retos del proceso 
de globalización 

 9 

La televisión transnacional de información 
continua de iniciativa pública multiestatal: 
Eurosnews y Telesur 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 9,5 

Más allá de las fronteras: Yugoslavia y sus 
estados sucesores 

 Derecho, 
Economía y 
Globalización 

 10 

Mutua de seguros: reto internacional  Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 7,5 

El desarrollo de la industria petrolera en 
México 

 Transformaciones 
estructurales en 
América Latina 

 8 

Balanza de pagos y desequilibrios globales   Retos del proceso 
de globalización 

 5,5 

Petrocrash: la caída de los precios del 
Petróleo 2015-2016 

 Retos del proceso 
de globalización: 
nuevos retos 
energéticos 

 8,5 

La internacionalización de les empresas 
farmacéuticas catalanes 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 8,5 

La OIT y los convenios para la erradicación 
del Trabajo infantil en América Latina y el 
Caribe 

 Transformaciones 
estructurales en 
América Latina 

 5,5 

La Geoeconomía del Gas Natural aplicada a 
la Seguridad energética del grupo Visegrad 

 Retos del proceso 
de globalización: 
nuevos retos 
energéticos 

 7,5 

La transformación y modernización del 
comercio de procesados en China 

 Transformaciones 
estructurales en 
Asia 

 6.5 



   
 

203 
 

Procesos de internacionalización a seguir 
por las pequeñas empresas y 
microempresas del Clúsic 2016-2020 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 6,5 

Aceptación de la energía eólica como 
requisito para la transición energética 

 Retos del proceso 
de globalización: 
nuevos retos 
energéticos 

 7,5 

Las Inversiones chinas en el sector 
inmobiliario español 

 Retos del proceso 
de globalización 

 5,5 

La trampa de ingresos medio y sus posibles 
soluciones en el caso de China 

 Transformaciones 
estructurales en 
Asia 

 6 

Curs 2016-17 

Everything but arms: Impactos del EBA en 
las importaciones europeas de azúcar 
procedente de países menos avanzados 

 Retos del proceso 
de globalización 

 9 

Los derechos de autor en el mercado único 
digital europeo 

 Retos 
estratégicos de la 
UE 

 8,5 

Comparativa de estrategias para el 
crecimiento y desarrollo en América Latina 

 Transformaciones 
estructurales en 
América Latina 

 8,5 

Plan de internacionalización de una Pyme 
dedicada al diseño y fabricación de 
Componentes para el sector de la moda 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 9 

Indonesia: evolución y perspectivas de 
crecimiento 

 Transformaciones 
estructurales en 
Asia 

 6,5 

Las negociaciones sobre la inversión en el 
TTIP 

 Retos 
estratégicos de la 
UE 

 9 

¿Crisis de la marca Brasil?  Transformaciones 
estructurales en 
América latina 

 8 

Internacionalización de una empresa 
catalana ecommerce en México 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 6,5 

Infrastructure funding mechanisms for 
boosting economic growth 

 Retos del proceso 
de globalización 

 9 

Bosnia i Herzegovina: el proyecto 
degradado – el fracaso de la comunidad 
internacional como fuerza transformadora 

 Derecho, 
Economía y 
Globalización 

 9 

La situación laboral de las mujeres en 
Marruecos 

 Retos del proceso 
de globalización: 
implicaciones 
sociales 

 8 

Brexit: ¿una decisión correcta?  Retos 
estratégicos de la 
UE 

 8 

El Consejo de Seguridad de la ONU y su 
acción frente amenazas a la paz con arreglo 
al art. 41 de la Carta 

 Derecho, 
Economía y 
Globalización 

 8,5 

Influence of the TTIP on the Automotive 
Industry 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 8 

Impacto de la globalización y sus factores en 
los Tratados Comerciales: acuerdos entre la 
UE-Chile y UE-Perú 

 Derecho, 
Economía y 
Globalización 

 7 



   
 

204 
 

Reputación corporativa en empresas 
globalizadas: el papel estratégico de la 
comunicación ante situaciones de crisis 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 9 

¿Es Nigeria el gigante africano?  Transformaciones 
estructurales en 
África 

 7 

La logística portuaria y su 
internacionalización en el Puerto de 
Barcelona 

 Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 9 

La sostenibilitat a la Xina: un objectiu 
assolible? 

 Transformaciones 
estructurales en 
Asia 

 8 

Emprendimiento a nivel internacional  Retos de la 
internacionalizaci
ón empresarial 

 8,5 

El proceso de adhesión de Bosnia y 
Herzegovina en la Unión Europea 

 Derecho, 
Economía y 
Globalización 

 8 

Soberanía alimentaria y cooperación al 
desarrollo en el marco de la OCDE 

 Retos del proceso 
de globalización 

 9,5 

Principales mecanismos de regulación para 
mitigar la contaminación por emisiones de 
GEI 

 Retos del proceso 
de globalización: 
cuestiones 
energéticas 

 7 

Del multilateralismo al regionalismo en la 
política comercial europea 

 Retos 
estratégicos de la 
UE 

 9 

Impactos de las remesas de migrantes 
ecuatorianos residentes en España 

 Transformaciones 
estructurales en 
América Latina 

 5 

La camisa de fuerza de la dolarización   Transformaciones 
estructurales en 
América latina 

 8 

 
 
Els estudiants del Màster reben indicacions de les línies de TFM inicialment proposades, relacionades amb 
els àmbits en els que treballa el professorat vinculat al Màster, sense perjudici de poder incorporar algunes 
temàtiques d’interès més específics. Així, la signatura d’un conveni entre les Universitats de Barcelona i de 
Sarajevo va permetre a alguns estudiants del Màster unes  estades semestrals a Bòsnia, fruit de les quals 
van ser alguns TFM relacionats amb les singulars problemàtics d’aquella regió i la seva inserció dins del 
context global.  
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Taula 6.6 - MOI 

Satisfacció de la inserció laboral dels titulats del Màster d'Internacionalització 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 100% 84,26% 100% 84,11% 

Taxa d'atur  7,41%  7,95% 

Taxa d'inactivitat  8,33%  7,95% 

Taxa d'adequació 
(funcions 
específiques del 
màster) 

42,86% 54,95% 26,67% 51,18% 

Taxa d'adequació 
(funcions 
universitàries) 

42,86% 41,76% 60% 44,88% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 
universitàries) 

14,29% 18,68% 13,33% 12,6% 

Grau de 
satisfacció amb la 
feina (sobre 7) 

5,43 3,79 5,33 3,93 

Mitjana de 
valoració de la 
utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

3,57 3,62 4,07 3,62 

Mitjana de 
valoració de la 
utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

3,86 3,36 3,87 3,12 

Nombre de titulats 51 506 42 351 

Nombre de 
respostes 

7 216 15 151 

% respostes 13,73% 42,69% 35,71% 43,02% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02 

 

6.16. Màster de Direcció d'Empreses d'Esport 

Els resultats de les enquestes d’opinió dels estudiants sobre les assignatures i el professorat, són molt 
importants per aquest màster. Els resultats són analitzats a consciència, tant semestral i com anualment, 
per la comissió del Màster.   
 
El primer esforç que la comissió va demanar va ser augmentar el nivell de participació dels estudiants (TC-
130-E32-02-15). A partir d’aquesta petició, hi ha hagut un esforç molt important per part de la coordinació i 
de tot el professorat per a que els estudiants omplin aquests qüestionaris, arribant a nivells de resposta al 
voltant del 65%, xifra molt superior a la resta d’ensenyaments (taula E6.1-MDE i E6.2-MDE).  En segon lloc, 
els resultats de les enquestes valoren molt satisfactòriament tant al professorat com les assignatures. Per 
tant estem molts satisfets de l’opinió dels nostres estudiants. 
 
Respecte a la satisfacció dels egressats i dels professors de la titulació, cal dir, que l’opinió que tenen 
aquests col·lectius és molt positiva. 
 
Analitzant la taula E6.3- MDE es veu que la taxa de rendiment i d’eficiència és elevada -està per sobre del 
93,8% en tots dos casos, encara que comparada amb cursos anteriors ha disminuït. Les raons explicatives 
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d’aquesta tendència és que és difícil mantenir-la al 100% i, en segon lloc, el fet que hi hagi algun estudiant 
que sigui a temps parcial i esportistes d’alt rendiment, implica que el seu rendiment acadèmic no sol ser tan 
bo. Per aquesta raó, la durada mitjana dels estudis és una mica superior a la unitat (1,20), la taxa 
d’abandonament és del 80% (no per què hagin abandonat sinó per que s’han deixat alguna assignatura pel 
següent curs) i la taxa de graduació no arriba al 100% (es pot veure a la taula 6.4-MDE que no hi ha 
suspensos sinó no presentats). 
 

Taula 6.3 - MDE 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

(cursos 2013-14 i 2016-17) 

 

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

Taxa de rendiment 97,89% 93,11% 95,46% 93,83% 

Taxa d'eficiencia 100% 97,78% 100% 95,74% 

Durada mitjana dels estudis 1 1,27 1 1,20 

Taxa d'abandonament   0% 10% 

Taxa de graduació   100% 80% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment 
 

 

A continuació es presenta la taula E6.5-MDE, que es la relació de Treballs de Fi de Màster defensats 
públicament durant el curs 2015-16 i 2016-17. 
 

Taula E6.5 - MDE 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

(cursos 2015-16 i 2016-17) 

Títol del TFG Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia 
de recerca 
vinculada 

Nota 
obtingud

a 

Curs 2015-16 

Perfiles socioeconómicos de corredores de 
maratones y medias maratones 

Professionalitzador Màrqueting  10 

Estudio de la percepción de un Evento 
Deportivo. Selfish Lanzarote Open Water 

Professionalitzador Màrqueting  9 

El projecte empresarial de l'empresa 
EbroFitness 

Professionalitzador Emprenedoria  5 

Plan de Empresa Movil Gym S.L. Professionalitzador Emprenedoria  7 

Succes story of a fitness brand: social 
media influence as an indicator of success 

in the fitness industry 

Professionalitzador Màrqueting  10 

Brand positioning. El posicionamiento de 
una marca deportiva 

Professionalitzador Màrqueting  9 

Diseño de la herramienta Business 
Intelligence para la gestión de las 

instalaciones deportivas municipales de 
gestión directa de la ciudad de L'Hospitalet. 

Professionalitzador Management  8 

La comparación entre la valoración de la 
calidad y la satisfacción de directivos y 

abonados de Centros Deportivos 
Municipales de Barcelona 

Professionalitzador Management  6 

Plan de gestión para el Club Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara 

Professionalitzador Management  7 

Conexión deporte y marca en el patrocinio 
deportivo 

Professionalitzador Màrqueting  8 
 

La comunicación estratégica y el 
storytelling en Nike y Adidas 

Professionalitzador Màrqueting  7 
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Análisis de los costes de la creación de un 
club de futbol sala en Barcelona 

Professionalitzador Management  6,5 

Desmontar el evento "Carrera de la mujer" Professionalitzador Management  6,5 

Percepción del impacto del deporte en la 
inclusión de discapacitados físicos en 

Barcelona 

Professionalitzador Management  7 

Why does companies are not investing in 
sponsorship and the development of the 

structure of surfing in Brazil 

Professionalitzador Màrqueting  6,5 

Sistemes de fidelització de clients en 
centres esportius de la ciutat de Barcelona 

Professionalitzador Màrqueting  7 

Deporte como herramienta para 
incrementar la motivación en el aula 

Professionalitzador Formació  7 

Curs 2016-17 

Cuadro de Mando Integral para un club 
deportivo 

Professionalitzador Management  7 

Monterrey: la capital del futbol y de la 
Responsabilidad Social Corporativa en 

México 

Professionalitzador Management  6,5 

Bicicletas y seguridad. Un nuevo producto 
para aumentar la protección del ciclista. 

Professionalitzador Management  9,5 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) 
(BALANCED SCORECARD – BSC) 

Professionalitzador Management  7,5 
 

Plan de Empresa: Club de Pádel Los Pinos Professionalitzador Emprenedoria  7,5 

El crowdfunding esportiu en el mercat 
espanyol 

Professionalitzador Financiació  8 

Características y evolución del pádel en 
España para analizar la factibilidad de la 

Implementación en Ecuador 

Professionalitzador Anàlisi del 
sector 

 9 

Plan de Marketing Professionalitzador Màrqueting  7 

Barcelona University World Cup 2018 Professionalitzador Management  6,5 

Your wave is waiting: Cai Surf Professionalitzador Emprenedoria  6 

Los ciclistas como consumidores Professionalitzador Management  8,5 

Plan de empresa de CLUB ENTRENAYA! Professionalitzador Emprenedoria  7 

Estudio de las fuentes de financiación para 
el Rubgy INEF Barcelona 

Professionalitzador Financiació  6,5 

Throw&Grow: Estudio de lanzamiento de un 
producto 

Professionalitzador Màrqueting  6 

Plan de negocio: Sports in English S.L. Professionalitzador Emprenedoria  7 

Agrupación de la oferta turística deportiva 
de la ciudad de Barcelona 

Professionalitzador Turisme  8,5 

Análisis del mercado deportivo en el futbol 
en China: el caso de las escuelas primarias 

especializadas en futbol en Changsha 

Professionalitzador Management  8 

Planificación de actividades deportivas en 
el centro deportivo Río Esgueva 

Professionalitzador Management  9 

 
Tots els treballs defensats que tenen un qualificació final de 8 o més són publicats al Dipòsit Digital de la 
UB a no ser que l’estudiant hagi demanat per escrit “Confidencialitat del TFM”. Hi ha estudiants que el seu 
TFM està lligat al món de l’emprenedoria i, per tant, demanen que hi hagi un acord de confidencialitat entre 
ell, el tutor i el tribunal de defensa. 
 
Els estudiants tenen a la seva disposició en el Campus Virtual de l’assignatura tres documents: 

- Acord de confidencialitat 
- Compromís d’obra original  
- Cessió de drets per la publicació al Dipòsit Digital 
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Aquests documents es presenten el dia de la defensa davant del tribunal. En funció de la qualificació, el 
treball serà publicat o no en el Dipòsit de la UB o s’enviarà a participar en diferents concursos, conferències 
o congressos sobre la gestió esportiva (premi al millor TFM sobre gestió esportiva premiat per Indescat; 
presentació de pòster en el congres Congreso Iberoamericano de Economia del Deporte -CIED-, ...)  

 

Taula 6.6 - MDE 
Satisfacció de la inserció laboral dels titulats de Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

 Enquesta 2017  Enquesta 2014 

Titulats 2011-12 i 2012-13  Titulats 2009-10 y 2010-11 

Màster  UB Subàrea  Màster  UB Subàrea 

Taxa d'ocupació 92% 93,94% 83,33% 84,06% 

Taxa d'atur 4% 3,03% 12,5% 11,59% 

Taxa d'inactivitat 4% 3,03% 4,17% 4,35% 

Taxa d'adequació 
(funcions 
específiques del 
màster) 

47,83% 55,91% 50% 55,17% 

Taxa d'adequació 
(funcions 
universitàries) 

34,78% 38,71% 40% 37,93% 

Taxa d'adequació 
(funcions no 
universitàries) 

26,09% 9,68% 20% 13,79% 

Grau de satisfacció 
amb la feina (sobre 7) 

4,56 4,53 3,83 3,78 

Mitjana de valoració 
de la utilitat de la 
formació teòrica 
rebuda (sobre 7) 

3,52 3,74 3,96 3,59 

Mitjana de valoració 
de la utilitat de la 
formació pràctica 
rebuda (sobre 7) 

3,6 3,53 3,88 3,29 

Nombre de titulats 51 220 42 193 

Nombre de respostes 25 99 24 69 

% respostes 49,02% 45% 57,14% 35,75% 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E612M 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment). 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment


   
 

   
 

6.17 Procesos de Qualitat i Millores 

A continuació es presentaran les accions de millora amb detall referents a l’Estàndard 6: 

Millores a completar de Estàndard 6 

Accions de millora 
proposades - 

Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a assolir Responsable 

Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació 

Indicadors 
d’assoliment de 

l’acció de 
millora 

Assoliment Abast Origen 

Aprofundir en 
l'adquisició de la 

competència, 
per part dels 

estudiants, pel 
que fa a 

l'elaboració 
d'informes 

tècnics 

060-
E62-

05-16 

Possible millora 
en l'adquisició 

de la 
competència, per 

part, dels 
estudiants pel 

que fa a 
l'elaboració 
d'informes 

tècnics 

Necessitat 
d’aprofundir en 
la competència 

referida a 
l’elaboració 

d’informes i en 
l’elaboració de 

rúbriques  

Millorar 
l’adquisició de 

competències per 
part dels alumnes 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No 
Disseny de 

criteris i cursos 
i rúbriques 

51%-75% MSO 
IAE 

2016 

Millorar el nivell 
d'anglès dels 

titulats del 
màster 

060-
E62-

07-16 

Insuficient nivell 
d’anglès dels 

titulats 

Necessitat 
d’exigir un 

mínim de B2 
d’anglès per 

accedir al 
màster 

Millorar el nivell 
d'anglès dels 

titulats del 
màster 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Nivell d’anglès 

dels titulats 
26-50% MOI 

IAE 
2016 

Millorar la taxa 
de rendiment en 

algunes 
assignatures 

(Inv. Operativa, 
Fiscalitat de 
l’Empresa, 

Fonaments de la 
Fiscalitat 

Macroeconomia, 
Microeconomia) 

130-
E61-

02-15 

Millorar la taxa 
de rendiment en 

algunes 
assignatures  

Taxes de 
rendiment 

relativament 
baixes 

Millorar la taxa 
de rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Reunions 10%-25% ADE 
IAE 

2016 
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Augmentar les 
taxes de 

rendiment 

130-
E61-

05-15 

Baixa taxa de 
rendiment 

Necessitat 
d’emfasitzar en 
les sessions de 

tutories sobre la 
importància i 
dedicació a la 

titulació, Buscar 
vies per millorar 

la taxa sense 
baixa el nivell, 

canviar el 
professor 

responsable 
d’alguna 

assignatura 

Millorar la taxa 
de rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No 

Sessions de 
tutories, 

reunions i 
responsables 
d’assignatura 

canviats 

26%-50% EST 
IAE 

2016 

Augmentar la 
taxa de 

rendiment en 
algunes 

assignatures 
(Metodologia de 

les ciències 
socials, 

matemàtiques, 
estadística, TIS 

II i TIS III) 

130-
E63-

03-15 

Baixa taxa de 
rendiment en 

algunes 
assignatures  

Taxes de 
rendiment 

relativament 
baixes en 
algunes 

assignatures  

Augmentar la 
taxa de 

rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No 
Reunions i 

criteris 
d’actuació 

10%-25% SOC 
IAE 

2016 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

(inicial) 

130-
E63-

04-15 

Elevada taxa 
d’abandonament 

Necessitat de 
reforçar les 

accions del PAT 
i analitzar la 

taxa 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No 
Reunions i 

tutoritzacions 
0% - 10% SOC 

IAE 
2016 

Preveure i 
planificar una 

actuació de 
recollida de 

dades sobre la 
inserció laboral 
dels egressats 

del màster 

130-
E64-

01-15 

Dades sobre la 
inserció laboral 
dels egressats 

del màster 
insuficients 

Necessitat d’un 
instrument de 

recollida de 
dades 

Conèixer dades 
sobre la inserció 

laboral dels 
egressats del 

màster 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Enquesta 0% MIM 
AI 

2016 
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Fer un 
seguiment dels 
graduats i dels 

titulats de 
màster i 

estudiar la seva 
inserció laboral 

TC-
130-
E64-

01-15 

Dades 
contrastades 

sobre inserció 
laboral 

insuficients 

Necessitat de 
recollir dades 

sobre la inserció 
laboral 

Obtenir 
informació sobre 
l'ocupabilitat dels 

titulats i 
introduir, si és 

possible, millores 
en els plans 

d'estudis per al 
desenvolupament 

de les 
competències. 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 

Anàlisi de les 
enquestes AQU i 

elaboració 
d’enquestes 

26%-50% TC 
AI 

2016 

Analitzar el 
binomi: 

Avaluació 
continuada – 
Rendiment 
Acadèmic 

TG-
130-
E62-

02-15 

Absència de 
dades suficients 
per a analitzar el 

binomi: 
Avaluació 

continuada – 
Rendiment 
Acadèmic 

Necessitat 
d’analitzar el 

binomi: 
Avaluació 

continuada – 
Rendiment 
Acadèmic 

Disposar de 
dades suficients 

per a lanàlisis del 
binomi: 

Avaluació 
continuada – 
Rendiment 
Acadèmic 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisis 10%-25% TG 
AI 

2016 

 

 

Millores Completades de l’Estàndard 6 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnòstic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment de 

l’acció de millora 

Assoliment Abast Origen 

Estudiar de 
forma sistemàtica 
l’abandonament 

per cohort per fer 
accions concretes 

de millora 

050-
E63-

01-15 

Insuficient 
anàlisi de les 

causes 
d’abandonament 

per cohorts 

Necessitat 
d’estudiar les 

causes 

Conèixer les 
causes de 

l’abandonament 
per cohorts 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisis 100% SOC AI 
2016 

Contrastar la 
metodologia 

docent i 

060-
E62-

01-15 

Possible millora 
en la 

metodologia 

Anàlisi 
insuficient de la 

metodologia 

Millorar la 
metodologia 

docent i 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Seguiment de la 
metodologia i 

100% ADE+ECO AI 
2016 
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d’avaluació de les 
competències a 

assolir des de les 
diferents 

assignatures i 
matèries. 

docent i 
d’avaluació de 

les competències 
a assolir des de 

les diferents 
assignatures i 

matèries 

docent 
d’avaluació de 

les competències 

d’avaluació de 
les competències 

avaluació de 
competencies 

Analitzar els 
sistemes 

d'avaluació: 
coordinació entre 

grups de la 
mateixa 

assignatura i 
adequació al pla 

docent 

060-
E62-

02-15 

Possible millora 
dels sistemes 
d’avaluació 

Insuficient 
coordinació 
entre grups 

Millorar els 
sistemes 

d’avaluació 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisi els 
sistemes 

d'avaluació 

100% ADE+SOC IAE 
2016 

Ampliar la 
formació en eines 
metodològiques i 

d'anàlisi 
quantitativa 

060-
E62-

01-16 

Formació 
insuficient en 

eines 
metodològiques i 

d'anàlisi 
quantitativa 

Necessitat 
d’ampliar la 
formació en 

alguns àmbits 

Ampliar la 
formació en 

eines 
metodològiques i 

d'anàlisi 
quantitativa 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 

 

No Formacions 100% MHE IAE 
2016 

Aprofundir en la 
utilització de les 

rúbriques 
avaluatives 

060-
E62-

02-16 

Poca utilització 
de rúbriques 
avaluatives 

Necessitat del ús 
de rúbriques 
avaluatives 

Millorar els 
sistemes 

d’avaluació 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2014-2015 No Ús de les 
rúbriques 

100% MDE AI 
2016 

Estudiar en el 
Consell Docent la 

possibilitat de 
canviar optatives 
de semestre, per 

facilitar un millor 
repartiment de 
les matrícules 

060-
E62-

03-15 

Matrícula 
insuficient 

Potenciar la 
matriculació 

Facilitar un 
millor 

repartiment de 
les matrícules 

entre els 
semestres del 

curs 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Organització 
semestral 

100% EST AI 
2016 

Mantenir i 
millorar la 
difusió dels 
seminaris 

realitzats per 

060-
E62-

03-16 

Assistència 
d’alumant als 

seminaris 
realitzats per 

professors 

Difusió 
insuficient dels 

seminaris 

Mantenir i 
millorar la 
difusió dels 
seminaris 

realitzats per 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Difusió 
realitzada 

100% MSO AI 
2016 
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professors 
convidats d’altres 

universitats 

convidats 
d’altres 

universitats 

professors 
convidats 

d’altres 
universitats 

Consolidar la 
docència d’una 
assignatura en 

anglès per 
quadrimestre, 
com a mínim 

060-
E62-

04-15 

La potenciació 
d’una tercera 

llengua és 
susceptible de 

millora 

Manca 
d’assignatures 

en anglès 

Potenciar una 
tercera llengua 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Assignatures en 
anglès 

100% SOC AI 
2016 

Afavorir 
sinèrgies entre 

assignatures per 
realitzar 
activitats 
comunes 

060-
E62-

04-16 

Manca 
d’activitats 

complementàries 
comunes 

Crear activitats 
comunes 

Afavorir 
sinèrgies entre 

assignatures per 
fer activitats 

comunes 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Activitats 
comunes 

100% MSO AI 
2016 

Anàlisi dels 
sistemes 

d'avaluació: 
coordinació entre 

grups de la 
mateixa 

assignatura i 
adequació al pla 

docent 

060-
E62-

05-15 

Possible millora 
dels sistemes 
d’avaluació 

Coordinació 
entre grups 

Millorar els 
sistemes 

d’avaluació 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisi dels 
sistemes 

d'avaluació 

100% SOC IAE 
2016 

Iniciar el procés 
per impartir la 

docència d’alguna 
assignatura en 

anglès 

060-
E62-

06-15 

Necessitat de 
potenciar una 

tercera llengua 

Ambsència 
d’assignatures 

en anglès 

Potenciar una 
tercera llengua 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Assignatura en 
anglès 

100% MIM AI 
2016 

Convertir en 
sistemàtica 
l’oferta de 
seminaris 
d’activitat 

complementària. 

060-
E62-

06-16 

Oferta 
sistemàtica de 

seminaris 
complementaris 

inexistent 

Necessitat de 
disposar els 

seminaris 
complementaris 

Potenciar les 
activitats 

complementàries 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Oferta 
sistemàtica de 

seminaris 

100% MOI AI 
2016 
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Actualitzar i 
millorar dels 
plans docents 

060-
E62-

07-15 

Mancances en 
l’actualització 

dels plans 
docents i en la 

seva millora 

Necessitat 
d’actualitzar els 

plans docents 

Millorar els plans 
docents 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Plans docents 100% MIM AI 
2016 

Impartir 
seminaris/ 

conferències per 
professors 

convidats d’altres 
universitats i/o 
experts del món 

de l’empresa 

060-
E62-

08-15 

Absència de 
seminaris/ 

conferències per 
professors 
convidats 

d’altres 
universitats i/o 
experts del món 

de l’empresa 

Necessitat 
d’impartir 
seminaris/ 

conferències per 
professors 
convidats 

d’altres 
universitats i/o 
experts del món 

de l’empresa 

Impartir 
seminaris/ 

conferències per 
professors 
convidats 

d’altres 
universitats i/o 
experts del món 

de l’empresa 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No seminaris/ 
conferències 

per professors 
convidat 

100% MRE+MIM+MEC AI 
2016 

Canvi de 
semestralització 

d’assignatures 

060-
E62-

09-15 

Ordre de 
semestralització 

de les 
assignatures 

susceptible de 
millora 

Necessitat d’un 
canvi en la 

semestralització 

Aconseguir una 
bona 

semestralització 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

No 
determinat 

No Semestralització 100% MRE+MSO AI 
2016 

Racionalitzar la 
programació de 

Grups 
d'Intensificació 
d'Estudis (GIE) 

060-
E62-

10-15 

Manca 
d’avaluació del 

rendiment 
respecte a la 

resta de grups de 
la mateixa 

assignatura 

Anàlisi 
insuficent 

Valorar 
l'eficiència des 
d'un punt de 

vista acadèmic 
dels GIE i 

reflexionar sobre 
el semestre que 
es programa la 
seva docència. 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisi 100% ADE+ECO AI 
2016 

Informatitzar el 
procediment de 

petició i 
autorització de 

canvis oficials de 
grup en els graus 

061-
E60-

01-15 

Gestió acadèmica 
susceptible de 

millora 

Necessitat 
d’informatització 

del procés 

Agumentar l’ 
eficiència de la 

gestió acadèmica 
del centre amb 

noves 
tecnologies. 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Peticions 100% ADE+ECO AI 
2016 
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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 

Manca de 
procediments de 

seguiment i 
avaluació dels 

TFG dels dobles 
itineraris i/o de 
la seva eventual 
vinculació a les 

pràctiques 
externes 

Necessitat de 
dissenyar els 

procediments de 
seguiment i 

avaluació dels 
TFG dels dobles 
itineraris i/o de 
la seva eventual 
vinculació a les 

pràctiques 
externes 

Millorar el 
seguiment i 

avaluació dels 
dobles itineraris 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Procediment 100% ADE+ECO AI 
2016 

Millorar els 
criteris de 

composició de la 
comissió 

avaluadora del 
TFM 

064-
E62-

01-16 

Criteris de 
composició de la 

comissió 
avaluadora 

susceptibles de 
millora 

Necessitat de 
millorar el 
criteris de 

composició de la 
comissió 

avaluadora 

Millorar la 
composició de la 

comissió 
avaluadora del 

TFM 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Composició de 
la comissió 

100% MSO AI 
2016 

Definir les 
especificitats del 

TFG per als 
estudiants de 

doble titulació 
Economia-
Estadística 

(requisits de 
matrícula, 

director/s, etc.) 

064-
E62-

02-15 

Manca de 
definició de les 

especificitats del 
TFG per als 

estudiants de 
doble titulació 

Economia-
Estadística 

Necessitat de 
crear un 

reglament 
específic per als 

estudiants de 
doble titulació 

Economia-
Estadística 

Definir les 
especificitats del 

TFG per als 
estudiants de 
doble titulació 

Economia-
Estadística 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Document amb 
les especificitats 

100% EST AI 
2016 

Ampliar l’oferta 
de temàtiques i 
de tutors més 

adequats a 
l'alumnat (TFG) 

064-
E62-

03-15 

Número de 
temàtiques i 

oferta de tutors 
del TFG 

insuficient 

Necessitat 
d’ampliar 

temàtiques i 
oferta de tutors 

del TFG 

Millorar les 
temàtiques i 

oferta de tutors 
del TFG 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Oferta de 
temàtiques de 

TFG 

100% SOC AI 
2016 

Potenciar la 
qualitat dels TFM 

mitjançant un 
premi (beca 

d’inscripció al 
Congres 

Internacional 

064-
E62-

03-16 

Qualitat del TFM 
susceptible de 

millora 

Necessitat de 
premiar la 

qualitat dels 
TFM 

Potenciar la 
qualitat dels TFM 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2014-2015 No Beca 100% MDE AI 
2016 
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d’Economia de 
l’Esport, CIED) 

Seguir el protocol 
d’avaluació del 
TFG mitjançant 
l’aplicació de la 

Facultat 

064-
E62-

04-15 

Avaluació del 
TFG susceptible 

de millora 

Seguiment del 
protocol 

insuficient 

Millorar 
l’avaluació del 

TFG 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Seguiment del 
protocol 

100% SOC AI 
2016 

Obrir una nova 
convocatòria al 
final del primer 
semestre pels 
estudiants que 

demanen l’accés 
al programa de 

Doctorat al 
semestre de 
primavera 

064-
E62-

05-15 

Convocatòries 
per a doctorat 

insuficients 

Necessitat 
d’obrir 

convocatòries 
per a doctorat 

Millorar l’accés a 
doctorat 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Convocatoria 100% MRE AI 
2016 

Col·laboració 
activa dels 

estudiants amb 
grups de recerca 

064-
E62-

07-15 

Número 
d’alumnes que 

col·laboren 
activament en 

grups de recerca 
insuficient 

Necessitat de 
potenciar 
sessions 

informatives i 
seminaris de 

grups de recerca 
oberts 

Millorar la 
col·laboració 

activa dels 
estudiants amb 

grups de recerca 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2016-17 No Sessions 
informatives i 
seminaris de 

grups de 
recerca oberts 

100% MRE IAE 
2016 

Millorar 
l’aplicació 
interna de 

seguiment i 
avaluació de les 

mobilitats 
internacionals 

080-
E62-

01-15 

Seguiment i 
avaluació de les 

mobilitats 
internacionals 
susceptible de 

millora 

Necessitat de 
millorar 

l’aplicació 
interna de 

seguiment i 
avaluació de les 

mobilitats 
internacionals 

Millorar el 
seguiment i 

avaluació de les 
mobilitats 

internacionals 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Relacions 

Internacionals 
i Qualitat 

2017-2018 No Aplicació 100% ADE AI 
2016 

Millorar la taxa 
de rendiment en 
una assignatura 
(Estadística II) 

130-
E61-

03-15 

Baixa taxa de 
rendiment en 

una assignatura 
(Estadística II) 

Falta d’anàlisis 
de la taxa de 
rendiment 

acadèmic 

 

Millorar la taxa 
de rendiment 

acadèmic 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisis 100% ECO IAE 
2016 
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Millorar el 
rendiment 
acadèmic a 

l’assignatura 
d’Introducció a la 

Probabilitat 

130-
E61-

04-15 

Baixa taxa de 
rendiment en 

una assignatura 
(Introducció a la 

Probabilitat) 

Necessitat 
d’analitzar la 

taxa de 
rendiment 
acadèmic 

Millorar el 
rendiment 

acadèmic en 
assignatures 

d'elevada 
dificultat 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Anàlisis 100% EST AI 
2016 

Obtenir les taxes 
de graduació pels 

graus d'ADE i 
Economia 

130-
E62-

02-15 

Manca 
d’informació de 

les taxes de 
graduació 

Necessitat 
d’obtenir les 

taxes de 
graduació 

Obtenir 
informació sobre 

les taxes de 
graduació 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Taxes de 
graduació 

100% ADE+ECO IAE 
2016 

Realitzar un 
seguiment 

exhaustiu de la 
taxa de 

rendiment 
acadèmic 

130-
E63-

01-15 

Manca de dades 
sobre la taxa de 

rendiment 
acadèmic 

Necessitat 
d’obtenir la taxa 

de rendiment 
acadèmic 

Obtenir dades 
sobre la taxa de 

rendiment 
acadèmic 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Taxa de 
rendiment 
acadèmic 

100% MCA AI 
2016 

Fer un seguiment 
exhaustiu de la 

taxa de 
rendiment 
acadèmic 

130-
E63-

01-16 

Manca de dades 
sobre la taxa de 

rendiment 
acadèmic 

Necessitat 
d’obtenir la taxa 

de rendiment 
acadèmic 

Obtenir dades 
sobre la taxa de 

rendiment 
acadèmic 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Taxa de 
rendiment 
acadèmic 

100% MDE AI 
2016 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

130-
E63-

02-15 

Alta taxa 
d’abandomanent 

Necessitat de 
jornades i 
informació 

respecte al que 
implica un doble 

grau 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Jornades i 
informació 

100% ECO+EST IAE 
2016 

Anàlitzar i 
valorar 

l'adequació de la 
taxa 

d'abandonament, 
així com 

desenvolupament 
d'estratègies per 
a la seva reducció 

130-
E63-

05-15 

Elevada taxa 
d’abandomanent 

Necessitat 
d’analitzar la 

taxa 
d’abandonament 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Reunions 100% MIM IAE 
2016 
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Ajustar els plans 
docents perquè 

continguin tota la 
informació 
necessària, 

d’acord amb el 
que estableix la 
normativa de la 

UB 

140-
E62-

01-16 

Informació als 
plans docents no 
sempre ajustada 
a la normativa de 

la UB 

Necessitat de 
revisió dels 

plans docents 

Disposar de 
plans docents 

actualitzats 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Plans docents 100% MCE AI 
2016 

Afavorir 
l'avaluació de les 

competències 
transversals de 

grau i de màster a 
partir de les 
experiències 

prèvies 

TC-
060-
E62-

01-15 

La definició de 
competències 

transversals és 
una novetat del 

sistema 
d’ensenyament 

ECTS, i encara hi 
ha poca tradició 
de reflexió sobre 

l’especificitat 
que té entre el 

personal docent 
de la Facultat 

Necessitat de 
participació en 

formació de l’ICE 
i participar al 

RIMDA; 
potenciant la 

innovació docent 

Avaluar de 
manera 

específica i 
expressa les 

competències 
transversals de 
cada titulació 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Aplicació de 
metodologies 
innovadores 

Formacions 

100% TC AI 
2016 

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

també per als 
màsters 

TC-
060-
E62-

02-15 

Solapament de 
dates de proves 

d’avaluació 
continuada. 

Necessitat 
d’implantació i 

extensió de 
l’agenda digital 

Millorar la 
coordinació 

docent dins del 
grup classe i la 
qualitat de les 

activitats 
avaluables, 

mitjançant la 
generalització de 
la utilització de 
l'agenda digital 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Ús de l’agenda 
digital 

100% TC AI i 
IAE 

2016 

Programar 
accions per 
millorar el 

coneixement 
d'una tercera 

llengua 

TC-
060-
E62-

03-15 

Els estudiants de 
grau i màsters 

presenten 
coneixements 

limitats de 

Es necessiten 
accions per 
millorar el 

coneixement 
d’una tercera 

llengua 

Millorar les 
competències 

lingüístiques en 
una tercera 

llengua 
(especialment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Activitats i 
màteries en 

anglès 

100% TC AI 
2016 
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terceres 
llengües. 

l'anglès) dels 
estudiants de 
grau i màster, 

amb més 
docència en 

aquestes 
llengües. 

Millorar els 
criteris 

d'avaluació del 
TFG i el TFM en 

format de 
rúbriques 

TC-
064-
E62-

01-15 

L’avaluació de 
TFG/TFM no 

està prou 
perfeccionada en 

un sistema de 
rúbriques en 

totes les 
titulacions de la 

Facultat. 

Necessitat de 
millorar els 

criteris 
d’avaluació i les 

rúbriques 

Millorar les 
rúbriques 

avaluatives dels 
estudiants 

matriculats al 
TFG, i en el cas 
dels màsters 

caldria unificar 
aquestes 

rúbriques. 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus i 
Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Rúbriques 100% TC AI i 
IAE 

2016 

Millorar les 
aplicacions 
internes de 
seguiment i 
avaluació de 
Pràctiques, 
Mobilitat i 
TFG/TFM 

TC-
064-
E62-

02-15 

El procés de 
seguiment i 

avaluació de les 
Pràctiques, 
Mobilitat i 

TFG/TFM ha 
estat bàsicament 

manual. 

Necessitat de 
millora dels 

aplicatius 

Millorar 
l'eficiència de les 

aplicacions 
internes de 
seguiment i 
avaluació de 
Pràctiques, 
Mobilitat i 
TFG/TFM 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Aplicatius 100% TC AI 
2016 

Realitzar anàlisis 
de rendiment 
acadèmic per 

cohorts 

TC-
130-
E63-

01-15 

A l’hora de 
prendre 

decisions sobre 
rendiments 

només existeix 
informació 

agregada, però 
es reuereix 

informació més 
desagregada 

Necessitat d’un 
anàlisi del 
rendiment 

acadèmic per 
cohorts 

Obtenir 
instruments per 
poder realitzar 

un seguiment del 
rendiment 

acadèmic de 
cada cohort 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisi 100% TC AI 
2016 

Elaborar un pla 
de millora 

progressiva dels 

TG-
060-

Solapament en 
els temaris 

Necessitat 
d’incentivar 

reunions entre 

Elaborar un pla 
de millora 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Reunions 100% TG AI 
2016 
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plans docents, 
especialment per 

evitar 
solapaments en 
els continguts 

dels temaris de 
les asignatures i 

millorar la 
coordinació 
transversal 

E62-
01-15 

d’algunes 
assignatures. 

els responsables 
d'assignatures 
de la mateixa 

àrea de 
coneixement 

progressiva dels 
plans docents 

Revisar 
Normativa TFG 

TG-
064-
E62-

02-15 

TFG dels 
estudiants 

d’intercanvi 
susceptible de 

millora 

Necessitat d’una 
revisió 

Tenir una 
normativa TFG 

actualitzada 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Revisió de la 
normativa 

100% TG AI 
2016 

Anàlisi i 
presentació 

d’Informe de 
Rendiment als 

Consells d’Estudis 
i a la CAC 

TG-
130-
E61-

01-15 

Absència 
d’anàlisi de 
rendiment 

Necessitat de 
realitar un 
anàlisi de 
rendiment 

Disposar d'un 
anàlisi de 

rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Anàlisis 100% TG AI 
2016 

Estudiar 
l'absentisme a 

classe i 
l'abandonament i 
les seves causes 

TG-
130-
E62-

01-15 

Existeix la 
percepció que 
l’absentisme a 

les aules ha anat 
augmentant des 

de la implantació 
dels graus. 

Necessitat 
d’analitzar 

l’apsentisme 

Analitzar el 
fenomen de 

l'absentisme dels 
estudiants a les 

aules i confirmar 
la hipòtesi de la 

seva relació amb 
el rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2017-2018 No Anàlisis 100% TG AI 
2016 

Incorporar una 
representació 
més gran dels 

estudiants a les 
comissions de 

coordinació dels 
màster 

TM-
060-
E62-

01-16 

Insuficient  
representació 

dels estudiants a 
la comissió del 

màster 

Els estudiants no 
estan prou 

representats ens 
els òrgans de 
coordinació 

d’alguns 
màsters. 

Incrementar i 
millorar les vies 
de comunicació 

amb els 
estudiants per 

millorar la 
qualitat de la 
docència de 

màsters 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2017-2018 No Alumnes a la 
comissió 

100% TM AI 
2016 
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Millores del Informe Definitiu d’Acreditació de Estàndard 6 
Accions de millora 

proposades - 
Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnostic 

Causes que 
generen el punt 

feble 
diagnosticat 

Objectius a 
assolit 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment 

de l’accion 
de millora 

Assoliment Abast Origen 

Augmentar els 
requisits del TFM 
perquè presentin 

algunes 
aportacions 
teòriques o 
empíriques 

d'acord amb el 
perfil previst dels 

titulats 

064-
E62-

06-15 

Manca de 
sessions 

informatives 
sobre la 

valoració del 
TFM i criteris 

d’avaluació 
potenciables 

Necessitat de fer 
sessions 

informatives i 
actualitzar 

criteris 
d’avaluació del 

TFM 

Potenciar la 
qualitat dels 

TFM 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2016-2017 No Requisits 
TFM i 

sessions 

100% MRE IDA 
2016 

Millorar la 
recollida i anàlisi 
de la informació 
relativa a la taxa 

de graduació 

130-
E63-

06-15 

Taxa de 
graduació 

susceptible 
d’augmentar 

Necessitat de 
millorar 

recollida i 
anàlisi de la 
informació 

relativa a la taxa 
de graduació 

Millorar la 
recollida i 

anàlisi de la 
informació 

relativa a la taxa 
de graduació 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a Màsters 
i Postgraus 

2018-2019 No Anàlisi 100% MRE IDA 
2016 

Anàlisi i valoració 
de l'adequació de 

la taxa 
d'abandonament, 

així com 
desenvolupament 
d'estratègies per 
a la seva reducció 

140-
E63-

01-15 

Taxa 
d’abandomanent 

elevada 

 

Necessitat 
d’analitzar la 

Taxa 
d’abandonament 

Reduir de la taxa 
d'abandonament 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2016-2017 No Taxa de 
rendiment 

100% MRE IDA 
2016 
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6.18 Valoració final 
 
Segons s’ha assenyalat en els anteriors apartats, i globalment considerats, 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, els 
quals s’han assenyalat oportunament en el text d’anàlisi de les diferents titulacions.   
 



   
 

   
 

 

3. Pla de millora 
 

A continuació, es presenta un resum de les millores propostes en l’Informe de Seguiment de Centre, amb 

especial èmfasi en els canvis que es volen introduir en les memòries en el període de modificació. 

 



   
 

   
 

3.1 Noves Millores derivades del ISC 2018 

Accions de millora 
proposades - Tasques 

Codi 
de 

l’acció 
de 

millora 

Punt feble. 
Diagnostic 

Causes que 
generen el punt 

feble diagnosticat 

Objectius a 
assolir 

Responsable Terminis. 
Calendari 

d’implantació 

Implica 
modificació  

Indicadors 
d’assoliment de 

l’acció de millora 

Assoliment Abast Origen 

Reduir l'oferta de 
places en el màster de 

40 a 30 alumnes 

 

040-
E12-

01-18 

Necessitat de 
reduir places 

Necessitat 
d'adequar el 

número de places 

Adequar el 
número 

d'estudiants 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació de 

memòria 
76%-100% MCE 

ISC 
2018 

Canviar el requisit 
d'accés a través de 

l’ús del  vídeo 
motivacional i el test 

de personalitat 

 

040-
E12-

02-18 

Taxa de 
sol·licituds difícil 

de gestionar 

Necessitat de 
canviar els 

requisits d'accés 

Adequar el 
perfil d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació de 

memòria 
26%-50% MCE 

ISC 
2018 

Reduir l'oferta de 
places en el màster de 

50 a 40 alumnes 

040-
E12-

03-18 

Oferta excessiva 
de places 

Necessitat de 
reduir l’oferta de 

places  

Ajustar el 
nombre de 

places 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 Substancial 
Modificació de 

memòria 
26%-50% MCA 

ISC 
2018 

Creació de dues 
assignatures com a 

complements de 
formació: Introducció 

a la matemàtica 
econòmica (3 crèdits) 

i Introducció al 
programari Stata i 
Matlab (3 crèdits) 

060-
E12-

01-18 

Possible millora 
dels 

complements 
formatius 

Necessitat 
d'establir un 

major nombre de 
complements 

formatius 

Adequar el 
perfil d’ingrés 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Modificació de 

memòria 
51%-75% MEC 

ISC 
2018 

Necessitat de canviar 
el document de 

planificació docent 
del punt 5.1 perquè 

concordi amb el punt 
5.5 del RUCT 

061-
E11-

01-18 

La taula de 
competències i 

assignatures del 
punt 5.1  no 

concorda amb el 
punt 5.5 

Necessitat 
d’actualitzar la 

taula 

Adequar les 
competències 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 Substancial 
Document adjunt 

al punt 5.1 del 
RUCT 

50% MIM 
ISC 

2018 
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Inclusió de matèries 
optatives del grau de 
Ciència i Enginyeria 
de Dades de la UPC 

061-
E12-

01-18 

Possible inclusió 
d'optatives per 
iniciar una nova 

línia 
d'especialització 

Potencial millora 
de l'oferta 
d'optatives 

Complementar 
el perfil 

formatiu dels 
estudiants 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2019-2020 
No 

Substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 
0% EST 

ISC 
2018 

Incorporació de 
l'assignatura optativa 

New Issues and 
Methodologies in 
Finance Research 

061-
E12-

02-18 

Necessitat 
d’incloure una 
nova optativa 

Millora de 
l’optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 
No 

substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 
100% MRE 

ISC 
2018 

Introduir a l’oferta 
d’optatives 4 

assignatures de 2,5 
ECTS provinents del 

Màster in 
International 

Business 

061-
E12-

03-18 

Necessitat d’ 
incloure una 

nova optativa 

Augmentar l’ 
optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 No 
Substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 

26%-50% MOI ISC 
2018 

Creació i incorporació 
de dues noves 

assignatures optatives 
específiques de 

Màster 

061-
E12-

04-18 

Necessitat 
d’incloure una 
nova optativa 

Millora de 
l’optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 No 
Substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 

26%-50% MERC ISC 
2018 

Desvinculació de les 
assignatures que 

combinaven 
continguts tant de 
grau com màster 

061-
E12-

05-18 

Necessitat de 
desvincular 

assignatures que 
no tenen el 

contingut de 
màster 

Millora de 
l'optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 No 
Substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 

26%-50% MERC ISC 
2018 

Introducció d’una 
assignatura optativa 

061-
E12-

06-18 

Necessitat 
d’incloure una 
nova optativa 

Millora de 
l’optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 No 
Substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 

26%-50% MCE ISC 
2018 

Canviar el nom de 2 
assignatures optatives 

061-
E12-

07-18 

Necessitat de 
canvi de nom 

 

Millora de 
l’optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2017-2018 

 
No 

substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 
100% MEC 

ISC 
2018 
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Canviar de nom l’ 
assignatura optativa 

“Decisions 
Estratègiques per al 

Màrqueting” a “Teoria 
de Jocs Aplicada al 

Màrqueting” 

061-
E12-

08-18 

Necessitat de 
canvi de nom 

Millora de la 
optativitat 

Millorar 
l'oferta 

d'optatives 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2017-2018 
No 

substancial 

Oferta de 
matèries 

operatives 
100% MIM 

ISC 
2018 

 

Millorar la 
coordinació en 

assignatures que són 
optatives del Màster i 
que depenen d’altres 

Màsters que es troben 
en altres Facultats 

com ara Geografia i 
Història o 

Biblioteconomia 

060-
E14-

01-18 

Potencial millora 
de la coordinació 

entre les 
optatives d'altes 

facultats 

Possible millora 
de la coordinació 

Millorar la 
coordinació 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2018-2019 No Reunions amb el 
professorat 
d’aquestes 

assignatures 

0% MGC ISC 
2018 

Realitzar accions per 
a afavorir criteris 

l’assignació del 
professorat a partir 
de bones pràctiques 

pedagògiques 

061-
E41-

01-18 

 

Taxa 
d'abandonament 

elevada 

Necessitat de 
millorar criteris 
d’assignació dels 

docents 

Millorar 
l'assignació 

del 
professorat 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2019-2020 No 
Accions per 

promoure aquesta 
assignació 

10-25% SOC 
ISC 

2018 

Realitzar accions per 
millorar 

l’organització, 
supervisió i avaluació 
dels TFM i augmentar 
les defenses del TFM 

abans de juliol 

064-
E61-

01-18 

Necessitat de 
millorar 

l'acompanyament 
de l'estudiant al 

TFM 

Necessitat de 
millorar el nivell 
de satisfacció i la 

percepció 
d'utilitat del TFM 

Millorar el 
TFM 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2019-2020 No 
Procediment 

d’acompanyament 
del TFM 

0% MIM 
ISC 

2018 

Homogeneïtzar les 
rúbriques i criteris 
entre tribunals del 

TFG 

064-
E62-

01-18 

Possible 
consecució de 

una major 
homogeneïtat de 

criteris entre 
tribunals 

Rúbriques i 
criteris 

homogeneïtzables 

Millorar la 
avaluació del 

TFM 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2019-2020 No 
Rúbriques i 

Criteris 
51%-75% 

EST + 
MCE 

ISC 
2018 
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Realitzar accions per 
a  millorar les 

valoracions 
d'assignatures amb 

puntuació baixa 

130-
E61-

01-18 

Baixa satisfacció 
en algunes 

assignatures 

Necessitat de 
reubicar alguns 

docents 

Millorar les 
valoracions 

d'assignatures 
amb 

puntuació 
baixa 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No 
Accions per 
millorar les 
valoracions 

76%-100% EST ISC 
2018 

Millorar la taxa de 
rendiment en una 

assignatura amb uns 
valors 

comparativament 
baixos 

130-
E63-

01-18 

Baixa taxa de 
rendiment en una 

assignatura  

Falta d’anàlisi de 
la taxa de 

rendiment 

Millorar la 
taxa de 

rendiment 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2019-2020 No 
Accions per 

millorar la taxa 
26%-50% 

ECO + 
ADE 

ISC 
2018 

Realitzar accions per 
millorar la satisfacció 

en una assignatura 
amb puntuacions 
comparativament 

baixos 

130-
E61-

02-18 

Baixa satisfacció 
en  una 

assignatura  

Necessitat de 
millorar la 

satisfacció en una 
assignatura  

Millorar la 
satisfacció 

Delegat/da 
del Rector/a 

per a 
Màsters i 
Postgraus 

2019-2020 No 
Accions per 
millorar la 
satisfacció 

0% MCA 
ISC 

2018 

Crear un  enquesta de 
satisfacció sobre el 

PAT 

TC-
050-
E51-

01-18 

 

Necessitat de 
conèixer la 

satisfacció de les 
accions del PAT 

Falta d'enquesta 
de satisfacció del 

PAT 

Obtenir dades 
de la 

satisfacció del 
PAT 

 

Vicedegà/na 
Acadèmic/a 

2018-2019 No Enquesta 0% TC 

 

ISC 
2018 
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3.2 Propostes de modificació 

Modificació que cal 
introduir 

Acció de millora amb que es 
correspon en el pla de 

millora 

Apartat de la 
memoria que 
es modifica 

Explicació de la situación de 
partida 

Explicació detallada del canvi que s’ha d’introduir Categoria de 
modificació 

Reduir l'oferta de 
places en el 

màster de 40 a 30 
alumnes 

 

040-E12-01-18 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

Les places del Màster de 
Creació i Gestió d'Empreses 

Innovadores i de Base 
Tecnològica són 40 places 

 

Es vol reduir a 30 places al MCE 

 
Substancial 

Canviar el 
requisit d'accés al 

concernent a la 
"carta de 

motivació i 
entrevista" per 

"vídeo 
motivacional i 

test de 
personalitat" 

 

040-E12-02-18 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

L'alta taxa de sol·licituds fa 
inviable realitzar entrevistes a 
cada candidat en el Màster de 
Creació i Gestió d'Empreses 

Innovadores i de Base 
Tecnològica 

Se sol·licita canviar la carta de motivació i 
entrevista pel vídeo motivacional i test de 

personalitat al MCE 
Substancial 

Reduir l'oferta de 
places en el 

màster de 50 a 40 
alumnes 

040-E12-03-18 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

Les places del Màster de 
Ciències Actuarials i 

Financeres són 50 places 
Es vol reduir a 40 places al MCA Substancial 

Estudiar el 
nombre de places 
en el màster i el 
possible disseny 
de complements 

formatius 

040-E13-01-15 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

Les places del Màster 
d’Investigació de Mercats i 

Màrketing són 80 places 

 

L’assignatura d’ADE 
“Comunicación comercial” que 
s’oferia com a complement de 

formació, ara es diu 
"Estrategias y técnicas de 

comunicación” 

Es vol reduir a 50 places 

 

Es vol canviar el nom del complement de formació 
“Comunicación comercial” pel de "Estrategias y 

técnicas de comunicación” al MIM 

 

Posar de manifest que els complements de formació 
es cursen simultàniament amb  el curs 

Substancial 
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Creació de dos 
nous 

complements de 
formació 

060-E12-01-18 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiant 

En el Màster d’Economia 
existeix el complement 

Introducció a l’economia (3 
crèdits) i es necessiten més 

Creació de dos assignatures com a complements de 
formació: Introducció a la matemàtica econòmica (3 

crèdits) i Introducció al programari Stata i Matlab 
(3 crèdits) al MEC 

Substancial 

Reducció de les 
places a 40 places 

060-E12-01-17 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiant 

Les places del Màster en 
Comptabilitat i Fiscalitat té 50 

places 
Reduir les places a 40 del MCF Substancial 

Augmentar els 
complements de 

formació pels 
estudiants que no 

provenen de 
l'àmbit de 
l'economia 

060-E12-02-16 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

No hi ha complements 
formatius en el Màster 
d’Història Econòmica 

Es vol introduir l’assignatura de 
"Mètodes d'Investigació Històrica" com a 

complement de formació del MHE 
Substancial 

Inclusió de 
matèries 

optatives del grau 
de Ciència i 

Enginyeria de 
Dades de la UPC 

060-E12-05-16 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

No hi ha complements de 
formació al Màster de Direcció 

d'Empreses de l'Esport 

 

Necessitat d’incorporar més 
complements de formació al 

Màster d’Economia, Regulació i 
Competència als Serveis 

Públics 

 

No hi ha complements de 
formació al Màster de Gestió 

Cultural 

 

Fer canvis en els continguts 
dels Complements de Formació 

del Màster 
d’Internacionalització: 
Aspectes Econòmics, 

Empresarials i Juridicopolítics 

Es vol introduir complements de formació al MDE 

 

Es vol introduir complements de formació al MER 

 

Es vol introduir complements de formació al MGC 

 

Es volen canviar els continguts dels complements 
formatius del MIN 

Substancial 

Requisit d'accés 
del B2 d’anglès al 

MIN 
060-E62-07-16 

4.Accés i 
admissió 

d’estudiant 

Es demana un nivell d'anglès 
de B1 al Màster 

d’Internacionalització: 
Es vol demanar un nivell de B2 d'anglès al MIN Substancial 
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Aspectes Econòmics, 
Empresarials i Juridicopolítics 

Necessitat de 
canviar el 

document de 
planificació 

docent del punt 
5.1 perquè 

concordi amb el 
punt 5.5 del RUCT 

061-E11-01-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

El document de planificació 
docent del punt 5.1 no 

concorda amb el punt 5.5 del 
RUCT al Màster d’Investigació 

de Mercats i Màrketing 

Es vol canviar el document de planificació docent 
del punt 5.1 perquè la taula de competències  

concordi amb el punt 5.5 del RUCT al MIM 

Substancial 

Demanar 
complements 
formatius als 
alumnes que 
provinguin 
d’àrees de 

coneixement 
distintes a la 
d’empresa i 

economia 

130-E12-01-16 
4.Accés i 
admissió 

d’estudiants 

L’assignatura “Economía de la 
empresa”  que s’imparteix en el 
Grau d'Enginyeria Electrònica 

es un complement formatiu del 
Màster de Creació i Gestió d’ 
Empresas Innovadores i de 

Base Tecnològica 

Canviar el complement formatiu “d'Economía i 
empresa” per l’assignatura  “Fonaments d’Empresa 

Internacional” que s'imparteix al Màster en 
Empresa Internacional al MCE 

Substancial 

Inclusió de 
matèries 

optatives del grau 
de Ciència i 

Enginyeria de 
Dades de la UPC 

061-E12-01-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es volen incloure optatives del 
grau de Ciència i Enginyeria de 

Dades de la UPC al grau 
d'Estadística de la UB 

 

Estendre l’oferta d’optatives (Es volen incloure 
optatives del grau de Ciència i Enginyeria de Dades 

de la UPC al grau) al grau d’EST 
No substancial 

Incorporació de 
l'assignatura 
optativa New 

Issues and 
Methodologies in 
Finance Research 

061-E12-02-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es vol incorporar Incorporació 
de l'assignatura optativa New 
Issues and Methodologies in 

Finance Research al Màster en 

Recerca 

Incorporació de l'assignatura optativa New Issues 
and Methodologies in Finance Research al MRE 

No substancial 

Incorporació de 
l'assignatura 

optativa Finances 
‘Tendències de 

Recerca en 
Finances’ 
(572147) 

061-E12-01-16 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es vol incorporar l'assignatura 
optativa Finances ‘Tendències 

de Recerca en Finances’ 
(572147) al Màster en Recerca 

Incorporació de l'assignatura optativa Finances 
‘Tendències de Recerca en Finances’ (572147) al 

MRE 
No substancial 
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Introduir a 
l’oferta 

d’optatives 4 
assignatures de 

2,5 ECTS 
provinents del 

Màster in 
International 

Business 

061-E12-03-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es vol augmentar l’oferta de 
matèries optatives en el màster 

d’internacionalització 

Introduir a l’oferta d’optatives, 4 assignatures de 
2,5 ECTS al MIN, provinents del Màster in 

International Business: 

573221   Comportament de les Organitzacions i 
Governs Corporatiu 

573222    Responsabilitat Social Corporativa i Ètica 
Empresarial 

573230    Gestió de l’empresa digital: sistemes 
d’informació, Big Data i Comerç electrònic 

573231      Gestió de Conflictes en la Negociació 

 

No substancial 

Creació i 
incorporació de 

dues noves 
assignatures 

optatives 
específiques de 

Màster 

061-E12-04-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es vol augmentar l’oferta de 
matèries optatives en el Màster 

d'Economia, Regulació i 
Competència als Serveis 

Públics 

Creació i incorporació de dues noves assignatures 
optatives específiques al MER: 

• Economia de la Competència (2,5 cr.) vinculada a 
la Matèria Competència i Regulació Aplicades 

• Anàlisi de Dades (2,5 cr.) vinculada a la Matèria 
Anàlisi de Dades 

No substancial 

Desvinculació de 
les assignatures 
que combinaven 
continguts tant 

de grau com 
màster 

061-E12-05-18 
5. Planificació 

dels 
ensenyaments 

Es vol adequar l’oferta de 
matèries optatives en el Màster 

d'Economia, Regulació i 
Competència als Serveis 

Públics 

Desvinculació de les assignatures que combinaven 
continguts tant de grau com màster en el MER: 

570090 Introducció a l’Economia de la Competència 
(5 cr.) 

570087 Anàlisi de Dades I: Estadística (2,5 cr.) 

570088 Anàlisi de Dades II: Econometria (2,5 cr.) 

No substancial 

Introducció d’una 
assignatura 

optativa 
061-E12-06-18 

5. Planificació 
dels 

ensenyaments 

Es vol augmentar l’oferta de 
matèries optatives en el Màster 
de Creació i Gestió d'Empreses 

Innovadores i de Base 
Tecnològica 

Incorporació de la assignatura optativa  “Gestió de 
Projectes” en el MCE 

No substancial 

Canviar de nom 2 
assignatures 

optatives 
061-E12-07-18 

  

5. Planificació 
dels 

ensenyaments 

Es vol canviar de nom 2 
assignatures optatives al 

Màster d’Economia 

Canviar el nom de l’assignatura optativa 
“L'Economia de l'Estat del Benestar” a “Economia 

del Benestar” i el nom de l’assignatura optativa 
“Mercats Bilaterals, Subhastes i Experiments” a 

“Disseny de Mercats i Experiments” al MEC 

No substancial 

Canviar de nom la 
assignatura 

optatives 
061-E12-08-18 

5. Planificació 
dels 

ensenyaments 

Es vol canviar de nom d’una 
assignatura optativa al Màster 

Canviar de nom la assignatura optatives “Decisions 
Estratègiques per al Màrqueting” a “Teoria de Jocs 

Aplicada al Màrqueting” al MIM 

No substancial 
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“Decisions 
Estratègiques per 
al Màrqueting” a 
“Teoria de Jocs 

Aplicada al 
Màrqueting” 

d’Investigació de Mercats i 
Màrketing 



   
 

   
 

4. Annex 6. Annex a l’Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

4.1 Annex Taules del Grau d’Administració i Direcció d'Empreses 

 

Taula 6.1 - ADE 
Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

 Universitat de Barcelona   Facultat d’Economia 
i Empresa 

 Titulació 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
 2014

-15 
2015
-16 

2016
-17 

Graduats 6418 7487 7732 
 

730 1038 1039  554 753 732 

Nombre respostes 1357 1386 1876 
 

120 137 194  71 93 124 

Participació (%) 21,14
% 

18,51
% 

24,26
% 

 
16,44% 13,20% 18,67%  12,82 

% 
12,35 

% 
16,94 

% 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu 
aprenentatge 

3,22 3,35 3,41 
 

3,17 3,14 3,35  3,27 3,05 3,40 

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

2,88 2,90 2,93 
 

2,87 2,81 2,96  3,06 2,71 3,01 

I3 - El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les 
assignatures 

3,20 3,28 3,32 
 

3,47 3,32 3,36  3,65 3,23 3,37 

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,14 3,48 3,47 
 

2,93 2,92 3,10  2,96 2,91 2,95 

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,17 3,20 3,18 
 

2,90 2,71 2,90  2,85 2,59 2,83 

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,69 2,70 2,74 
 

2,60 2,42 2,42  2,55 2,21 2,31 

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,52 3,76 3,78 
 

3,75 2,93 3,94  3,73 3,79 4,02 

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 2,99 2,99 3,01 
 

2,99 2,87 2,98  2,97 2,67 2,95 

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la 
titulació 

3,58 3,52 3,53 
 

3,34 3,06 3,20  3,52 3,01 3,25 

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu 
aprenentatge 

3,37 3,25 3,36 
 

3,43 2,86 3,32  3,74 2,93 3,29 

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,27 3,48 3,52 
 

2,78 3,16 3,28  2,68 2,87 3,31 
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I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 

3,11 3,16 3,17 
 

2,99 3,09 3,02  2,91 2,93 3,05 

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

3,64 3,79 3,83 
 

3,53 3,59 3,57  3,55 3,51 3,62 

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

2,81 2,90 2,98 
 

2,90 2,79 3,00  2,92 2,74 3,01 

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 2,72 2,71 2,77 
 

2,87 2,70 2,81  2,96 2,60 2,89 

I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,29 3,36 3,42 
 

3,37 3,39 3,50  3,42 3,35 3,64 

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,48 3,50 3,53 
 

3,16 3,14 3,28  3,20 2,98 3,27 

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.) 

3,65 3,64 3,63 
 

3,51 3,44 3,49  3,43 3,25 3,50 

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat 
professional 

3,50 3,59 3,61 
 

3,38 3,39 3,47  3,39 3,40 3,47 

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,60 3,68 3,71 
 

3,41 3,43 3,64  3,43 3,31 3,66 

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 75,90 74,10 75,69 
 

70,83 65,69 69,59  73,24 66,67 73,39 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 66,84 68,83 70,52 
 

51,67 57,66 62,37  52,11 49,46 62,90 

Escala: 1-5 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E64 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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Taula 6.2 - ADE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Administració de 
l'Empresa 

363654 1029 16,81% 7,14 7,04 7,16 7,24 7,35 7,02 

Alemany per als Negocis 364261 60 18,33% 7 7,09 7 7,09 7,45 7,83 

Anàlisi d'Estats 
Comptables 

363666 877 13,80% 5,74 5,48 5,26 5,82 5,82 6,19 

Anglès per als Negocis 364259 281 10,68% 8,53 8,27 8,47 9,07 8,50 9,07 

Auditoria Externa 363700 105 22,86% 7,33 7,50 7,75 8,29 8,04 8 

Auditoria Interna 363719 57 14,04% 5,13 4,75 5,63 6,25 5,50 6,43 

Comptabilitat Analítica 363702 920 13,91% 7,38 7,57 7,26 7,63 7,71 7,90 

Comptabilitat I 363655 1098 14,85% 6,17 6,08 6,59 6,44 6,73 6,16 

Comptabilitat II 363665 1085 11,98% 5,88 6,05 6,23 6,32 6,12 5,86 

Consolidació d'Estats 
Comptables 

363701 87 20,69% 8,22 8,50 8,33 8,72 8,61 8,95 

Control de Gestió 363726 168 4,76% 6,13 6 6,13 5 6 6,11 

Creació d'Empreses 363677 281 9,96% 6,18 5,46 5,64 6,18 5,79 6,49 

Direcció de les 
Organitzacions 

363672 277 11,55% 4,97 4,44 4,88 6 5,59 4,53 

Direcció de Producte 363692 143 30,07% 6,40 6,21 6,35 7,05 6,60 6,74 

Direcció d'Operacions 363673 1070 12,24% 6,91 7,06 6,74 6,89 7,32 7,72 

Direcció Estratègica 363659 916 11,68% 6,79 6,96 6,91 7,16 6,88 7,67 

Direcció Financera 363662 1081 11,01% 5,77 5,52 4,55 5,29 5,21 5,99 

Dones, Treballs i Societat 363729 77 11,69% 3,67 4,22 4,44 4,22 3,56 5,60 

Dret Mercantil 363670 803 14,82% 7,16 7,23 7,25 7,50 7,09 7,26 

Dret Tributari 363696 59 16,95% 6,50 4,80 5,60 6 6,50 5,70 
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Econometria de 
l'Empresa 

363664 1099 11,19% 4,48 4,53 4,92 5,21 4,57 5,70 

Economia de l'Empresa 363653 1086 23,30% 7,66 7,27 7,30 7,58 7,75 7,49 

Economia del Sector 
Públic 

363652 889 12,71% 5,43 5,34 5,23 5,98 5,35 5,41 

Entorn Econòmic 
Espanyol 

363668 986 14,20% 6,66 6,74 6,39 6,39 5,93 7,27 

Entorn Econòmic Mundial 363975 878 15,95% 6,30 6,09 5,73 5,58 5,77 6,64 

Estadística Aplicada I 363689 21 28,57% 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,60 

Estadística de 
l'Assegurança 

363687 87 29,89% 7,04 6,92 6,65 7,12 7,42 7,39 

Estadística I 363647 903 15,06% 7,07 6,88 7,35 7,32 7,46 6,52 

Estadística II 363648 1073 15,84% 5,78 6,05 5,99 6,32 6,25 6,07 

Estratègies i Tècniques 
de Comunicació 

363691 212 14,62% 6,29 6,29 6,45 6,94 6,39 7,17 

Finances Corporatives 363684 989 13,04% 7,30 7,50 6,38 7,53 7,29 7,80 

Fiscalitat de l'Empresa 363667 1211 9,91% 6,37 6,34 6,02 6,35 6,51 7,22 

Fiscalitat Empresarial 
Avançada 

364586 78 20,51% 8,75 8,13 8,31 7,63 8,13 9 

Fiscalitat Internacional 363716 137 17,52% 8,54 8,21 8,17 8,75 8,71 8,50 

Fonaments de la 
Fiscalitat 

363697 1198 14,27% 6,84 7,02 6,61 7,12 7,14 6,92 

Fonaments de 
l'Assegurança 

363681 97 24,74% 7,25 6,96 7 7 7,58 8,08 

Fonaments de Màrqueting 363660 798 14,54% 6,57 6,05 6,26 6,72 6,58 6,47 

Gestió de la Qualitat 363727 201 26,37% 6,98 7,64 7,09 7,72 7,49 7,62 

Història Econòmica 363657 1097 15,04% 6,29 6,18 6,32 6,39 6,74 6,55 

Història Econòmica de 
l'Empresa 

363710 14 42,86% 9,17 9,50 8,67 9,17 9,67 9,71 

Instruments i Mercats 
Financers 

363680 45 17,78% 8,25 6,75 6,25 6,63 6,38 7,50 
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Integració Europea 363707 165 12,73% 9,05 9,57 8,86 9,10 9,19 9,58 

Internacionalització de 
l'Empresa: Gestió i 

Estratègies 

363679 124 12,90% 2,94 2,69 3,13 3 3 3,71 

Introducció a l'Economia 363649 1148 21,43% 4,93 4,63 5,06 5,37 4,63 4,36 

Introducció al Dret de 
l'Empresa 

363656 877 23,15% 6,36 6,12 6,33 6,60 6,05 6,69 

Investigació de Mercats I 363694 136 15,44% 7,14 6,43 6,52 6,86 6,76 6,95 

Investigació de Mercats II 363695 86 29,07% 5,20 6,36 5,92 5,16 5,92 7,50 

Italià per als Negocis 364262 42 19,05% 8,88 7,88 7,88 8,38 9,25 9 

Macroeconomia 363651 1080 13,06% 6,50 6,55 6,63 6,89 5,97 6,85 

Màrqueting Estratègic 363688 847 13,11% 6,08 5,72 6,28 5,62 6,23 6,35 

Màrqueting Internacional 363724 318 10,69% 6,71 6,68 6,41 6,65 7,21 7,17 

Matemàtica de 
l'Assegurança 

363686 107 17,76% 7,68 7,74 7,37 7,89 7,95 8,66 

Matemàtica Financera 363663 1213 16,57% 7,54 7,81 7,70 7,78 7,94 8,27 

Matemàtiques I 363645 1038 20,91% 7,20 7,49 7,54 7,50 7,58 7,34 

Matemàtiques II 363646 1131 16,80% 6,95 6,88 7,06 7,07 7,11 7,03 

Mètodes de Previsió 363676 967 11,07% 6,20 5,93 5,95 6,37 6,68 7,46 

Mètodes Quantitatius de 
Valoració Financera 

363713 82 19,51% 8,31 8,63 8,31 8,13 8,44 8,72 

Microeconomia 363650 1333 19,50% 5,37 5,39 5,50 5,92 5,16 5,74 

Normes de Comptabilitat i 
Auditoria 

363720 26 34,62% 7,67 6,89 7,56 7,44 7,44 7,78 

Objectius i Instruments 
de Política Econòmica 

363715 19 52,63% 9,40 9,10 9 9,60 9,70 9,90 

Organització Industrial 363669 1060 15,57% 6,37 6,77 6,29 6,75 6,31 6,58 

Organització, Innovació i 
Tecnologia 

363678 146 11,64% 6,06 6,47 6,18 7,76 6,24 7,36 

Plans Públics de Previsió 363682 70 7,14% 5,80 6,60 6,20 6,40 4,80 5,33 
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Política i Estratègies de 
Preus 

363823 82 9,76% 7,88 7,88 6,38 6,13 8,25 8,88 

Presa de Decisions 363674 251 15,54% 7,21 7,67 8,05 8,10 7,38 7,76 

Procediments Tributaris 363699 58 18,97% 9 8,91 9,09 7,91 8,60 9,55 

Recursos Humans 363661 875 14,74% 5,75 5,89 5,43 6,02 6,37 5,72 

Rus per als Negocis 364860 39 30,77% 9 9 9,17 8,67 8,75 9,27 

Sistemes d'Informació 
Empresarials per a la 

Direcció 

363675 160 8,13% 4 4 4,08 6 5,54 4,79 

Sociologia 363658 930 24,84% 6,32 6,09 5,85 6,23 6,05 6,45 

Tècniques de Comerç 
Exterior 

363708 98 9,18% 4,67 4,67 4,89 5 2,33 5 

Tècniques de 
Comunicació i Orientació 

Professional 

363705 178 30,34% 8,13 8,12 7,69 7,81 6,41 8,52 

Teoria de Jocs per a 
l'Empresa 

363712 193 18,65% 8,75 8,97 8,75 8,92 8,69 9,15 

Valoració d'Empreses 363703 91 9,89% 6,11 6 6,11 5,89 5,89 6,89 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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Taula 6.3 - ADE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Administració de 
l'Empresa 

363654 988 13,97% 6,88 6,96 6,69 7,04 7,18 6,98 

Anàlisi d'Estats 
Comptables 

363666 832 11,66% 6,81 7,16 6,48 6,51 6,38 7,53 

Anglès per als Negocis 364259 249 18,47% 8,11 7,78 7,91 8,24 8,38 8,42 

Auditoria Externa 363700 115 19,13% 7,64 7,68 8,05 7,64 8,14 7,76 

Auditoria Interna 363719 74 24,32% 3,06 2,67 2,72 3,28 3,44 3,75 

Comptabilitat Analítica 363702 773 12,68% 7,74 7,72 7,56 7,84 7,62 7,45 

Comptabilitat I 363655 1055 12,99% 6,21 6,21 6,52 6,61 6,49 6,03 

Comptabilitat II 363665 1091 12,65% 5,01 5,01 5,31 5,55 5,42 5,47 

Consolidació d'Estats 
Comptables 

363701 116 6,90% 7,63 8,38 7,25 7,63 7,38 7,91 

Control de Gestió 363726 158 10,76% 7,38 7,94 7,94 8,12 7,35 6,88 

Creació d'Empreses 363677 260 12,31% 6,31 5,44 6,44 6,09 5,19 6,82 

Direcció de les 
Organitzacions 

363672 223 10,76% 4,92 4,46 4,67 5,42 5,50 3,86 

Direcció de Producte 363692 134 24,63% 7,45 7,27 7,33 8,06 7,61 7,20 

Direcció d'Operacions 363673 942 16,56% 7,29 7,59 7,15 7,35 7,78 7,86 

Direcció Estratègica 363659 876 9,93% 6,73 6,78 6,76 6,64 7 7,16 

Direcció Financera 363662 962 10,08% 4,77 5,18 3,88 5,18 4,60 5,95 

Distribució Comercial 363693 46 26,09% 7,42 7,42 7,08 7,08 7,42 8 

Dones, Treballs i Societat 363729 31 16,13% 8,60 8,40 7,80 8 8 8,36 

Dret del Treball 363711 24 41,67% 9,10 9,40 8,60 8,50 9,50 9,50 

Dret Mercantil 363670 770 10,78% 7 7,01 7,04 7,06 6,74 7,28 

Dret Tributari 363696 53 9,43% 3 2,80 3,20 4,20 4 4 

Econometria de 
l'Empresa 

363664 901 10,21% 4,15 4,07 5,09 5,09 4,53 5,33 

Economia de la Incertesa 363728 35 22,86% 6,75 7 7,38 7,38 6,63 8 

Economia de l'Empresa 363653 1059 15,96% 7,18 7,08 7,04 7,17 7,26 7,36 
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Economia del Sector 
Públic 

363652 836 16,03% 5,59 5,56 5,64 6,32 5,70 5,66 

Entorn Econòmic 
Espanyol 

363668 991 14,53% 6,91 6,69 6,59 6,31 6,35 7,25 

Entorn Econòmic Mundial 363975 798 21,43% 6,40 6,59 5,89 5,67 6,74 6,96 

Estadística de 
l'Assegurança 

363687 51 29,41% 6,67 6,13 6,64 7,43 5,86 6,95 

Estadística I 363647 844 13,74% 6,91 7,01 7,28 7,41 7,31 7,53 

Estadística II 363648 1121 14,27% 5,38 5,66 5,67 6,25 6,13 5,79 

Estratègies i Tècniques 
de Comunicació 

363691 166 12,05% 6,35 6 6,75 7,20 6,45 6,74 

Ètica i Responsabilitat 
Social de l'Empresa 

363725 78 7,69% 8 7,83 8,33 8,17 7,83 8,71 

Finances Corporatives 363684 911 8,23% 6,78 6,92 5,97 7,07 7,31 7,17 

Fiscalitat de l'Empresa 363667 1073 10,25% 6,17 6,53 6,21 6,58 6,94 7,17 

Fiscalitat Internacional 363716 136 16,18% 7,59 7,73 7,19 7,55 7,41 6,92 

Fonaments de la 
Fiscalitat 

363697 874 9,84% 6,86 7,13 6,75 7,35 7,36 6,90 

Fonaments de 
l'Assegurança 

363681 77 35,06% 7,44 7,30 7,81 7,63 8,15 8,36 

Fonaments de Màrqueting 363660 817 13,46% 6,82 6,60 6,91 7,11 7,04 6,87 

Francès per als Negocis 364260 51 31,37% 6,88 7,06 6,25 5,44 7,06 7,29 

Gestió de la Qualitat 363727 155 15,48% 7,17 7,79 7,29 7,42 8 7,81 

Història Econòmica 363657 1022 12,82% 6,31 6,52 6,59 6,93 7 7,27 

Instruments i Mercats 
Financers 

363680 31 16,13% 7 6,60 6,60 5,80 5 6,20 

Integració Europea 363707 176 10,23% 7,33 7,28 8 7,83 7,83 8,10 

Internacionalització de 
l'Empresa: Gestió i 

Estratègies 

363679 108 13,89% 5,60 5,33 5,40 5,67 4,73 4,41 

Introducció a l'Economia 363649 1046 18,93% 5,67 5,41 5,93 6,09 5,72 5,33 

Introducció al Dret de 
l'Empresa 

363656 876 13,47% 6,17 6,09 5,92 6,49 6,14 6,34 

Investigació de Mercats I 363694 89 10,11% 6,67 6,67 6,56 7,67 6,78 7,56 

Italià per als Negocis 364262 54 25,93% 7,57 7,79 8,14 8,57 8 8,15 
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Macroeconomia 363651 1043 13,61% 5,83 5,92 5,93 6,50 5,49 6,22 

Màrqueting Estratègic 363688 714 15,41% 6,33 6,43 6,78 6,63 6,39 6,94 

Màrqueting Internacional 363724 289 7,96% 6,59 6,64 6,68 7,05 7,14 7,14 

Matemàtica de 
l'Assegurança 

363686 67 16,42% 7,09 7,27 7,45 6,64 7,09 8,16 

Matemàtica Financera 363663 1160 13,62% 7,58 7,86 7,46 7,71 8,21 8,39 

Matemàtiques I 363645 1038 14,55% 7,08 7,37 7,09 7,50 7,38 7,23 

Matemàtiques II 363646 1134 15,70% 6,30 6,16 6,21 6,57 6,21 6,45 

Mètodes de Previsió 363676 816 11,15% 5,55 5,83 5,90 6,49 6,28 6,79 

Mètodes Quantitatius de 
Valoració Financera 

363713 74 24,32% 7,72 7,67 7,39 7,56 7,78 8 

Microeconomia 363650 1317 12,83% 5,95 5,96 5,99 6,28 5,80 6,44 

Normes de Comptabilitat i 
Auditoria 

363720 28 17,86% 5,40 4,80 5 5,40 6,60 6 

Objectius i Instruments 
de Política Econòmica 

363715 29 20,69% 8,50 8,83 9 8,83 8,67 9,20 

Organització Industrial 363669 958 15,97% 6,61 6,71 6,85 7,20 6,68 7,08 

Organització, Innovació i 
Tecnologia 

363678 128 25,78% 7,24 7,33 7,06 7,36 6,61 7,71 

Plans Públics de Previsió 363682 59 16,95% 5,60 4,60 6,40 6,40 5,10 6,89 

Política i Estratègies de 
Preus 

363823 84 11,90% 7,70 7,70 8 8,10 7,70 8,36 

Presa de Decisions 363674 234 13,68% 7,69 7,78 7,72 7,72 7,47 8,28 

Procediments Tributaris 363699 53 28,30% 8,47 8,40 8,40 8,40 8,07 8,60 

Recursos Humans 363661 868 11,06% 5,61 5,20 5,79 5,99 6,35 5,90 

Rus per als Negocis 364860 21 42,86% 8,89 9,11 9,22 9,33 9,44 9,22 

Sistemes d'Informació 
Empresarials per a la 

Direcció 

363675 132 9,85% 5,23 5,08 5,23 6,77 6,31 5,21 

Sociologia 363658 921 11,94% 5,22 5,09 5,06 5,51 5,36 6,14 

Tècniques de Comerç 
Exterior 

363708 105 9,52% 6,89 5,11 5,89 5,56 4,56 6,88 

Tècniques de 
Comunicació i Orientació 

Professional 

363705 171 15,20% 7,77 7,62 6,69 7,42 5,65 7,48 
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Teoria de Jocs per a 
l'Empresa 

363712 183 24,04% 9,11 9,07 9,23 9,07 9,39 9,49 

Valoració d'Empreses 363703 78 10,26% 8 8 8 8 6,88 8,22 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1072#seguiment
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Taula 6.6 -ADE 
Qualificacions assignatures del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovat
s 

Notable
s 

Excel.lent
s 

M
H 

Suspeso
s 

Matriculat
s 

No 
Presentat

s 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendimen

t 

Taxa no 
presentat

s 

Administració de l'Empresa (363654) 536 209 3 5 121 996 122 86,16
% 

75,60% 12,25% 

Alemany per als Negocis (364261) 4 15 3 2 0 26 2 100% 92,31% 7,69% 

Anàlisi d'Estats Comptables (363666) 664 54 10 0 73 844 43 90,89
% 

86,26% 5,09% 

Anglès per als Negocis (364259) 80 112 5 3 5 213 8 97,56
% 

93,90% 3,76% 

Aplicacions Informàtiques a l'Empresa (363706) 1 0 2 0 0 3 0 100% 100% 0% 

Auditoria Externa (363700) 62 38 1 1 6 110 2 94,44
% 

92,73% 1,82% 

Auditoria Interna (363719) 25 33 7 1 2 71 3 97,06
% 

92,96% 4,23% 

Comptabilitat Analítica (363702) 339 234 35 14 106 789 61 85,44
% 

78,83% 7,73% 

Comptabilitat I (363655) 435 205 27 11 262 1057 117 72,13
% 

64,14% 11,07% 

Comptabilitat II (363665) 585 139 14 5 248 1139 148 74,97
% 

65,23% 12,99% 

Consolidació d'Estats Comptables (363701) 63 36 1 0 10 119 9 90,91
% 

84,03% 7,56% 

Control de Gestió (363726) 63 17 2 0 19 111 10 81,19
% 

73,87% 9,01% 

Creació d'Empreses (363677) 85 158 12 0 3 263 5 98,84
% 

96,96% 1,90% 

Direcció de les Organitzacions (363672) 179 18 6 0 4 216 9 98,07
% 

93,98% 4,17% 

Direcció de Producte (363692) 81 34 1 0 0 118 2 100% 98,31% 1,69% 

Direcció d'Operacions (363673) 413 233 21 3 165 913 78 80,24
% 

73,38% 8,54% 
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Direcció Estratègica (363659) 491 83 7 2 215 833 35 73,06
% 

69,99% 4,20% 

Direcció Financera (363662) 369 204 9 2 291 958 83 66,74
% 

60,96% 8,66% 

Distribució Comercial (363693) 4 30 12 0 2 48 0 95,83
% 

95,83% 0% 

Dones, Treballs i Societat (363729) 15 8 0 0 4 31 4 85,19
% 

74,19% 12,90% 

Dret del Treball (363711) 8 11 1 0 2 24 2 90,91
% 

83,33% 8,33% 

Dret Mercantil (363670) 341 263 29 12 78 772 49 89,21
% 

83,55% 6,35% 

Dret Tributari (363696) 17 29 0 0 4 53 3 92% 86,79% 5,66% 

Econometria de l'Empresa (363664) 483 123 20 3 199 938 110 75,97
% 

67,06% 11,73% 

Economia de la Incertesa (363728) 3 5 22 2 1 33 0 96,97
% 

96,97% 0% 

Economia de l'Empresa (363653) 646 103 3 0 283 1122 87 72,66
% 

67,02% 7,75% 

Economia del Sector Públic (363652) 453 165 10 14 144 852 66 81,68
% 

75,35% 7,75% 

Economia Internacional (363709) 7 10 4 1 1 25 1 91,67
% 

88% 4% 

Entorn Econòmic de l'Empresa Catalana (363717) 3 2 2 0 3 13 3 70% 53,85% 23,08% 

Entorn Econòmic Espanyol (363668) 526 161 8 3 277 1020 45 71,59
% 

68,43% 4,41% 

Entorn Econòmic Mundial (363975) 448 185 10 6 119 834 66 84,51
% 

77,82% 7,91% 

Estadística Aplicada I (363689) 3 5 3 1 0 15 3 100% 80% 20% 

Estadística de l'Assegurança (363687) 5 7 4 4 9 33 4 68,97
% 

60,61% 12,12% 

Estadística I (363647) 477 140 16 10 197 884 44 76,55
% 

72,74% 4,98% 

Estadística II (363648) 487 128 11 4 346 1122 146 64,55
% 

56,15% 13,01% 
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Estratègies i Tècniques de Comunicació (363691) 79 50 8 0 4 145 4 97,16
% 

94,48% 2,76% 

Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa (363725) 34 32 8 1 2 77 0 97,40
% 

97,40% 0% 

Finances Corporatives (363684) 389 164 42 8 246 920 71 71,02
% 

65,54% 7,72% 

Fiscalitat de l'Empresa (363667) 453 166 4 7 356 1090 104 63,89
% 

57,80% 9,54% 

Fiscalitat Empresarial Avançada (364586) 9 42 0 0 8 63 4 86,44
% 

80,95% 6,35% 

Fiscalitat Internacional (363716) 61 24 1 0 11 99 2 88,66
% 

86,87% 2,02% 

Fonaments de la Fiscalitat (363697) 430 112 1 11 269 897 74 67,31
% 

61,76% 8,25% 

Fonaments de l'Assegurança (363681) 27 26 6 0 1 65 5 98,33
% 

90,77% 7,69% 

Fonaments de Màrqueting (363660) 443 253 20 2 53 794 23 93,13
% 

90,43% 2,90% 

Francès per als Negocis (364260) 22 7 11 2 3 47 2 93,33
% 

89,36% 4,26% 

Gestió de la Qualitat (363727) 43 50 6 1 11 120 9 90,09
% 

83,33% 7,50% 

Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora (363683) 7 7 4 0 0 18 0 100% 100% 0% 

Història Econòmica (363657) 416 228 38 18 179 1029 150 79,64
% 

68,03% 14,58% 

Història Econòmica de l'Empresa (363710) 3 6 1 0 0 11 1 100% 90,91% 9,09% 

Instruments i Mercats Financers (363680) 14 4 0 0 3 24 3 85,71
% 

75% 12,50% 

Integració Europea (363707) 36 29 11 6 2 88 4 97,62
% 

93,18% 4,55% 

Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies 
(363679) 

29 35 16 1 3 85 1 96,43
% 

95,29% 1,18% 

Introducció a l'Economia (363649) 572 148 8 3 273 1102 98 72,81
% 

66,33% 8,89% 
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Introducció al Dret de l'Empresa (363656) 422 288 22 9 125 921 55 85,57
% 

80,46% 5,97% 

Investigació de Mercats I (363694) 46 23 1 0 2 73 1 97,22
% 

95,89% 1,37% 

Investigació de Mercats II (363695) 25 6 0 0 4 35 0 88,57
% 

88,57% 0% 

Investigació Operativa (363721) 6 5 2 1 1 18 3 93,33
% 

77,78% 16,67% 

Italià per als Negocis (364262) 13 30 3 3 1 53 3 98% 92,45% 5,66% 

Macroeconomia (363651) 484 129 18 8 341 1086 106 65,20
% 

58,84% 9,76% 

Mandarí per als Negocis (365055) 1 0 0 1 0 3 1 100% 66,67% 33,33% 

Màrqueting Estratègic (363688) 257 346 20 8 12 661 17 97,98
% 

95,46% 2,57% 

Màrqueting Internacional (363724) 97 70 5 0 2 178 4 98,85
% 

96,63% 2,25% 

Matemàtica de l'Assegurança (363686) 17 16 2 3 7 54 9 84,44
% 

70,37% 16,67% 

Matemàtica Financera (363663) 507 170 15 7 304 1169 166 69,69
% 

59,79% 14,20% 

Matemàtiques I (363645) 486 167 17 3 207 1083 203 76,48
% 

62,14% 18,74% 

Matemàtiques II (363646) 512 123 10 7 294 1143 197 68,92
% 

57,04% 17,24% 

Mètodes de Previsió (363676) 310 233 22 41 92 821 123 86,82
% 

73,81% 14,98% 

Mètodes Quantitatius de Valoració Financera (363713) 27 10 6 3 5 52 1 90,20
% 

88,46% 1,92% 

Microeconomia (363650) 619 83 9 4 443 1325 167 61,74
% 

53,96% 12,60% 

Normes de Comptabilitat i Auditoria (363720) 14 1 0 0 4 22 3 78,95
% 

68,18% 13,64% 

Objectius i Instruments de Política Econòmica (363715) 12 10 0 0 0 24 2 100% 91,67% 8,33% 

Organització Industrial (363669) 423 249 23 17 131 938 94 84,36
% 

75,91% 10,02% 
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Organització, Innovació i Tecnologia (363678) 73 37 7 3 5 126 1 96% 95,24% 0,79% 

Plans Públics de Previsió (363682) 3 26 5 2 1 41 4 97,30
% 

87,80% 9,76% 

Política i Estratègies de Preus (363823) 36 35 1 0 3 78 3 96% 92,31% 3,85% 

Pràctiques Externes I (363824) 1 159 241 3 1 420 15 99,75
% 

96,19% 3,57% 

Pràctiques Externes II (363825) 1 70 137 0 0 214 6 100% 97,20% 2,80% 

Pràctiques Externes III (363826) 0 11 24 0 0 39 4 100% 89,74% 10,26% 

Presa de Decisions (363674) 75 84 28 10 4 225 24 98,01
% 

87,56% 10,67% 

Procediments Tributaris (363699) 18 23 5 2 2 52 2 96% 92,31% 3,85% 

Recursos Humans (363661) 464 200 16 5 98 845 62 87,48
% 

81,07% 7,34% 

Rus per als Negocis (364860) 3 3 0 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció 
(363675) 

78 28 12 0 7 132 7 94,40
% 

89,39% 5,30% 

Sociologia (363658) 517 221 46 16 104 969 65 88,50
% 

82,56% 6,71% 

Tècniques de Comerç Exterior (363708) 18 26 3 1 3 52 1 94,12
% 

92,31% 1,92% 

Tècniques de Comunicació i Orientació Professional 
(363705) 

97 46 10 1 5 164 5 96,86
% 

93,90% 3,05% 

Teoria de Jocs per a l'Empresa (363712) 49 63 24 10 4 156 6 97,33
% 

93,59% 3,85% 

Treball de Fi de Grau (363671) 689 32 15 1 7 860 116 99,06
% 

85,70% 13,49% 

Valoració d'Empreses (363703) 26 29 14 0 0 79 10 100% 87,34% 12,66% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment  
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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4.2 Annex del Grau d'Economia 

 

Taula 6.1 - ECO 
Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global del Grau d’Economia 

 Universitat de Barcelona  Facultat d’Economia 
i Empresa 

 Titulació 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
 2014

-15 
2015
-16 

2016
-17 

Graduats 6418 7487 7732  730 1038 1039  115 190 198 

Nombre respostes 1357 1386 1876  120 137 194  23 23 28 

Participació (%) 21,14 
% 

18,51 
% 

24,26 
% 

 16,44 
% 

13,20 
% 

18,67 
% 

 
20,0
0 % 

12,1
1 % 

14,1
4 % 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu 
aprenentatge 

3,22 3,35 3,41  3,17 3,14 3,35  2,73 3,32 3,25 

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

2,88 2,90 2,93  2,87 2,81 2,96  2,64 3,26 2,96 

I3 - El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les 
assignatures 

3,20 3,28 3,32  3,47 3,32 3,36  3,23 3,74 3,68 

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,41 3,48 3,47  2,93 2,92 3,10  2,73 2,95 3,32 

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,17 3,20 3,18  2,90 2,71 2,90  2,73 2,96 2,82 

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,69 2,70 2,74  2,60 2,42 2,42  2,36 2,80 2,29 

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,52 3,76 3,78  3,75 3,93 3,94  4,00 4,35 3,86 

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 2,99 2,99 3,01  2,99 2,87 2,98  2,91 3,39 3,04 

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la 
titulació 

3,58 3,52 3,53  3,34 3,06 3,20  2,94 2,71 3,48 

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu 
aprenentatge 

3,37 3,25 3,36  3,43 2,86 3,32  3,17 2,50 3,67 

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,27 3,48 3,52  2,78 3,16 3,28  2,81 3,61 3,41 

I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 3,11 3,16 3,17  2,99 3,09 3,02  3,00 3,52 3,00 
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I13 - Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han 
respost a les meves necessitats 

3,64 3,79 3,83  3,53 3,59 3,57  3,33 3,77 3,59 

I14 – Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, 
beques, orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció 2,81 2,90 2,98  2,90 2,79 3,00  2,91 3,09 3,38 

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 2,72 2,71 2,77  2,87 2,70 2,81  3,11 3,10 2,73 

I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,29 3,36 3,42  3,37 3,39 3,50  3,20 3,81 3,59 

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,48 3,50 3,53  3,16 3,14 3,28  2,64 3,48 3,22 

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.) 

3,65 3,64 3,63  3,51 3,44 3,49  3,18 3,70 3,39 

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat 
professional 

3,50 3,59 3,61  3,38 3,39 3,47  3,05 3,45 3,39 

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,60 3,68 3,71  3,41 3,43 3,64  3,18 3,77 3,54 

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 
75,90 74,10 75,69  70,83 65,69 69,59  

56,5
2 

69,5
7 

64,2
9 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 
66,84 68,83 70,52  51,67 57,66 62,37  

43,4
8 

73,9
1 

60,7
1 

Escala: 1-5 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E64 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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Taula 6.2 - ECO 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Economia 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Política i Sistema 
Polític Espanyol 

361854 40 30% 5,33 4,75 4,25 4 4,25 3,85 

Comptabilitat 361827 507 16,77% 5,85 5,80 6,06 6,34 5,92 5,90 

Comptabilitat Financera 361866 65 10,77% 6,60 6,67 6,83 7 6 6,43 

Creixement Econòmic i 
Localització de l'Activitat 
Econòmica 

361862 57 17,54% 8,10 8,40 7,20 7,60 8,70 9 

Econometria I 361842 320 19,06% 7,52 7,33 6,85 7,41 7,89 7,38 

Econometria II 361843 296 15,20% 6,98 7,05 6,66 7,66 7,73 7,44 

Econometria III 361844 314 11,15% 7,40 7,14 7,23 7,94 7,51 7,03 

Economia de l'Empresa: 
Organització i 
Administració 

361826 370 23,24% 6,67 7,24 6,64 7,09 7,08 7,91 

Economia del 
Desenvolupament 

361865 62 14,52% 7,44 7,44 7 8,11 8,56 7,50 

Economia del Sector 
Públic 

361819 333 23,12% 6,17 5,71 6,14 6,48 6,53 5,47 

Economia dels Recursos 
Naturals i del Medi 
Ambient 

361858 90 14,44% 5,92 5,62 5,92 6,23 6,31 7,08 

Economia Espanyola 361835 373 15,82% 6,27 6,74 5,96 6,14 5,93 6,77 

Economia i Política 
Industrial i Tecnològica 

361859 52 19,23% 6,40 6,20 6,50 5,50 5,90 7,33 

Economia Internacional 361864 93 9,68% 6,78 7 7,56 6,67 7,44 7 

Economia Laboral 361857 12 25% 9,67 9 9,67 9,67 9 10 

Economia Regional i 
Urbana 

361861 44 11,36% 8,80 7,80 7,80 8 8,20 8,83 
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Entorn Econòmic 361823 323 25,70% 7,22 7,19 6,51 7,19 6,72 7,58 

Estadística Econòmica i 
Empresarial I 

361828 332 27,11% 6,98 6,76 6,73 7,18 7,17 7,45 

Estadística Econòmica i 
Empresarial II 

361829 428 14,95% 5,21 5,63 5,55 6,27 5,98 6,18 

Fonaments d'Economia 
de l'Empresa 

361825 422 37,20% 7,63 7,54 7,36 7,63 8,08 8,19 

Gestió Pública 361860 59 11,86% 6,29 6 7,71 7,57 7,14 6,13 

Hisenda Autonòmica i 
Local 

361839 317 10,41% 5,73 6,06 5,94 6,73 5,85 6,41 

Hisenda Pública 361838 340 15% 5,18 5,24 5,14 5,80 6,12 6,13 

Història del Pensament 
Econòmic 

361853 310 14,19% 8,07 8,05 8,32 8,36 8,82 8,60 

Història Econòmica del 
Segle XX 

361856 81 23,46% 8,42 8,56 7,58 8,47 8,42 8,90 

Història Econòmica 
d'Espanya 

361852 424 20,75% 7,74 7,86 7,60 7,90 7,13 8,06 

Història Econòmica 
Mundial 

361830 405 31,36% 7,58 7,50 7,58 7,50 7,65 7,63 

Introducció a l'Economia 361822 405 24,44% 7,03 6,54 6,99 7,18 6,85 5,53 

Introducció al Dret 361818 411 24,33% 6,94 6,88 6,89 7,35 6,26 7,59 

Macroeconomia I 361848 348 23,28% 5,96 5,01 5,69 6,36 6,19 5,18 

Macroeconomia II 361849 343 15,45% 7,09 7,06 7,09 7,02 6,40 7,45 

Macroeconomia III 361850 327 11,62% 6,37 6,45 6,89 7,21 6,51 7,32 

Macroeconomia IV 361851 327 12,54% 6,53 6,60 6,40 6 6,43 6,49 

Matemàtica de les 
Operacions Financeres i 
Inversió 

361867 168 32,14% 8,30 8,30 7,85 8,11 8,15 8,72 

Matemàtiques I 361831 400 21,75% 7,31 7,21 7,34 7,69 7,49 7,67 

Matemàtiques II 361832 408 18,14% 6,36 6,23 6,34 6,41 6,28 6,28 
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Metodologia de les 
Ciències Socials 

361855 33 24,24% 7,38 7,75 7,13 6,88 7,63 8,78 

Microeconomia I 361820 453 25,39% 6,43 6,50 6,46 6,76 6,60 6,69 

Microeconomia II 361845 513 11,89% 5,30 5,10 5,15 5,55 4,27 6,20 

Microeconomia III 361846 393 22,90% 6,74 6,20 6,09 6,98 6,93 6,21 

Microeconomia IV 361847 314 11,46% 7,28 7,78 7,19 7,67 6,81 8,02 

Organització Econòmica 
Internacional 

361834 351 12,82% 7,31 7,56 7,71 7,78 6,62 7,28 

Política Econòmica 
d'Espanya i de la Unió 
Europea 

361837 272 14,34% 6 5,39 5,68 5,29 5,97 6,98 

Política Econòmica 
Internacional 

361836 289 26,64% 6,70 6,70 6,49 6,48 6,47 7,52 

Sistema Fiscal I 361840 257 19,07% 7,88 8,02 8,14 8,02 7,76 8,19 

Sistema Fiscal II 361841 303 10,56% 4,50 4,84 3,03 4,63 5,41 6,36 

Sociologia 361833 376 22,61% 6,55 6,45 6,76 7,21 5,93 7,37 

Teoria de Jocs i 
Aplicacions Econòmiques 

361868 153 12,42% 8 8,47 8,42 7,89 7,95 8,50 

 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.3 - ECO 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Economia 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Política i Sistema 
Polític Espanyol 

361854 33 39,39% 9,15 9,23 9,31 9,62 9,46 9,23 

Comptabilitat 361827 489 20,45% 6,55 6,71 6,72 6,98 6,75 6,97 

Comptabilitat Financera 361866 72 18,06% 7,54 7,23 7,69 7,54 7,38 7,33 

Creixement Econòmic i 
Localització de l'Activitat 
Econòmica 

361862 28 21,43% 7,67 7,83 8,50 8,50 7,33 8,50 

Econometria I 361842 334 21,86% 7,68 7,71 7,36 7,92 8,29 7,84 

Econometria II 361843 304 23,68% 7,53 7,78 7,61 8 8,17 7,89 

Econometria III 361844 273 15,75% 6,56 6,42 6,47 7,09 6,67 7,80 

Economia de Catalunya 361863 32 21,88% 5 5 4,57 5,71 5 6,50 

Economia de l'Empresa: 
Organització i 
Administració 

361826 366 35,25% 6,91 7,62 6,90 7,43 7,75 7,78 

Economia del 
Desenvolupament 

361865 58 25,86% 8,27 8,07 8 8,27 8,40 8,44 

Economia del Sector 
Públic 

361819 322 29,19% 5,78 5,64 5,60 6,11 6,86 5,03 

Economia dels Recursos 
Naturals i del Medi 
Ambient 

361858 67 17,91% 6,83 6,75 6,67 7,50 6,50 7,20 

Economia Espanyola 361835 355 27,89% 7,13 7,16 6,31 7,14 6,29 7,54 

Economia i Política 
Industrial i Tecnològica 

361859 34 35,29% 5,67 5,75 6,92 6,58 6,55 6,54 

Economia Internacional 361864 74 20,27% 8,73 8,93 8,73 8,67 8,53 9,16 

Economia Laboral 361857 23 30,43% 8,86 9,57 8,57 7,86 8,29 9 

Entorn Econòmic 361823 290 35,17% 8,10 8,08 7,01 7,97 7,72 8,56 

Estadística Econòmica i 
Empresarial I 

361828 338 38,76% 7,21 7,28 7,01 7,48 7,33 8,04 

Estadística Econòmica i 
Empresarial II 

361829 434 20,28% 6 6,22 6,11 6,77 6,88 6,32 
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Fonaments d'Economia 
de l'Empresa 

361825 429 36,60% 7,24 7,08 6,72 7,30 7,97 7,53 

Gestió Pública 361860 68 22,06% 6,20 6,20 6,73 6,93 7,13 6,73 

Hisenda Autonòmica i 
Local 

361839 329 19,45% 6,55 6,83 6,61 7,08 6,53 7,18 

Hisenda Pública 361838 338 22,49% 5,36 5,41 6,01 6,31 6,74 5,95 

Història del Pensament 
Econòmic 

361853 265 25,66% 7,88 7,91 7,43 7,79 7,90 8,30 

Història Econòmica de 
Catalunya 

364587 10 30% 8,67 9,33 7,33 8,67 9,33 0 

Història Econòmica del 
Segle XX 

361856 103 33,01% 7,68 7,68 6,88 7,35 7,53 7,86 

Història Econòmica 
d'Espanya 

361852 422 20,38% 7,09 7,24 7,08 7,53 6,41 7,41 

Història Econòmica 
Mundial 

361830 394 19,54% 7,52 7,32 7,85 7,76 7,95 7,72 

Introducció a l'Economia 361822 373 19,84% 6,55 5,97 6,37 6,88 6,73 4,28 

Introducció al Dret 361818 404 19,80% 6,93 6,97 6,80 7,36 6,59 7,73 

Macroeconomia I 361848 332 32,23% 5,32 4,36 5,82 6,02 5,54 3,28 

Macroeconomia II 361849 330 24,85% 7,09 7,09 6,77 7,37 6,60 7,31 

Macroeconomia III 361850 317 25,87% 4,28 4,23 4,47 5,12 4,48 5,17 

Macroeconomia IV 361851 294 32,65% 4,83 4,38 5,11 4,13 4,75 5,05 

Matemàtica de les 
Operacions Financeres i 
Inversió 

361867 106 31,13% 8,48 8,64 8,58 8,67 8,27 8,78 

Matemàtiques I 361831 399 20,30% 7,93 8,14 8,09 7,98 7,85 7,91 

Matemàtiques II 361832 406 20,94% 7,74 7,85 8,09 7,98 8,11 7,77 

Microeconomia I 361820 464 17,89% 5,16 4,51 4,30 5,78 4,20 4,14 

Microeconomia II 361845 466 19,74% 5,36 5,48 5,10 6,16 4,45 6,03 

Microeconomia III 361846 382 26,44% 5,55 5,50 5,60 6,28 5,82 5,43 

Microeconomia IV 361847 272 15,07% 7,15 7,50 7,05 7,43 6,63 7,71 

Organització Econòmica 
Internacional 

361834 351 25,36% 7,40 7,55 7,48 7,65 7,28 7,45 
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Política Econòmica 
d'Espanya i de la Unió 
Europea 

361837 264 25,38% 6,42 6,30 6,42 6,76 6,27 6,80 

Política Econòmica 
Internacional 

361836 318 26,10% 6,29 6,07 5,42 5,78 6,02 6,43 

Sistema Fiscal I 361840 258 22,48% 7,24 7,49 7,69 7,74 7,05 7,50 

Sistema Fiscal II 361841 317 19,56% 3,39 4,31 2,54 3,79 4,15 6,63 

Sociologia 361833 358 18,99% 4,62 4,58 5,12 5,73 5,27 5,13 

Teoria de Jocs i 
Aplicacions Econòmiques 

361868 172 23,26% 8,35 8,58 8,73 8,68 8,50 8,48 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment
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Taula 6.6 - ECO 
Qualificacions assignatures del Grau d’Economia 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel.lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi Política i Sistema Polític Espanyol 
(361854) 

1 21 5 0 0 30 3 100% 90% 10% 

Comptabilitat (361827) 197 77 2 2 156 495 61 64,06
% 

56,16% 12,32% 

Comptabilitat Financera (361866) 22 39 2 0 0 70 7 100% 90% 10% 

Creixement Econòmic i Localització de 
l'Activitat Econòmica (361862) 

13 5 3 3 1 27 2 96% 88,89% 7,41% 

Econometria I (361842) 143 93 6 4 58 332 28 80,92
% 

74,10% 8,43% 

Econometria II (361843) 159 65 10 4 30 299 31 88,81
% 

79,60% 10,37% 

Econometria III (361844) 180 31 2 9 46 297 29 82,84
% 

74,75% 9,76% 

Economia de Catalunya (361863) 20 8 0 1 1 32 2 96,67
% 

90,63% 6,25% 

Economia de l'Empresa: Organització i 
Administració (361826) 

169 67 2 4 110 381 29 68,75
% 

63,52% 7,61% 

Economia del Desenvolupament (361865) 20 14 4 0 7 50 5 84,44
% 

76% 10% 

Economia del Sector Públic (361819) 171 82 5 1 59 334 16 81,45
% 

77,54% 4,79% 

Economia dels Recursos Naturals i del Medi 
Ambient (361858) 

41 6 2 3 5 62 5 91,23
% 

83,87% 8,06% 

Economia Espanyola (361835) 192 59 2 0 80 355 22 75,98
% 

71,27% 6,20% 

Economia i Política Industrial i Tecnològica 
(361859) 

14 12 0 3 1 34 4 96,67
% 

85,29% 11,76% 

Economia Internacional (361864) 11 21 6 5 3 51 5 93,48
% 

84,31% 9,80% 

Economia Laboral (361857) 12 5 1 0 2 22 2 90% 81,82% 9,09% 
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Economia Regional i Urbana (361861) 8 9 2 3 0 24 2 100% 91,67% 8,33% 

Entorn Econòmic (361823) 202 49 1 4 41 311 14 86,20
% 

82,32% 4,50% 

Estadística Econòmica i Empresarial I 
(361828) 

177 90 4 4 58 366 33 82,58
% 

75,14% 9,02% 

Estadística Econòmica i Empresarial II 
(361829) 

198 30 1 1 107 437 100 68,25
% 

52,63% 22,88% 

Fonaments d'Economia de l'Empresa 
(361825) 

190 49 4 6 117 435 69 68,03
% 

57,24% 15,86% 

Gestió Pública (361860) 22 42 2 0 0 68 2 100% 97,06% 2,94% 

Hisenda Autonòmica i Local (361839) 151 76 18 8 46 320 21 84,62
% 

79,06% 6,56% 

Hisenda Pública (361838) 162 43 0 1 90 339 43 69,59
% 

60,77% 12,68% 

Història del Pensament Econòmic (361853) 104 78 14 9 13 229 11 94,04
% 

89,52% 4,80% 

Història Econòmica de Catalunya (364587) 4 2 0 1 1 11 3 87,50
% 

63,64% 27,27% 

Història Econòmica del Segle XX (361856) 17 16 1 4 10 52 4 79,17
% 

73,08% 7,69% 

Història Econòmica d'Espanya (361852) 156 77 6 12 118 427 58 68,02
% 

58,78% 13,58% 

Història Econòmica Mundial (361830) 204 91 7 8 77 415 28 80,10
% 

74,70% 6,75% 

Introducció a l'Economia (361822) 162 98 4 6 91 394 33 74,79
% 

68,53% 8,38% 

Introducció al Dret (361818) 234 49 3 2 113 428 27 71,82
% 

67,29% 6,31% 

Macroeconomia I (361848) 175 64 12 1 65 352 35 79,50
% 

71,59% 9,94% 

Macroeconomia II (361849) 156 28 4 1 91 323 43 67,50
% 

58,51% 13,31% 

Macroeconomia III (361850) 147 55 3 3 62 314 44 77,04
% 

66,24% 14,01% 
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Macroeconomia IV (361851) 128 56 8 7 61 288 28 76,54
% 

69,10% 9,72% 

Matemàtica de les Operacions Financeres i 
Inversió (361867) 

39 36 17 4 6 116 14 94,12
% 

82,76% 12,07% 

Matemàtiques I (361831) 193 67 7 4 114 427 42 70,39
% 

63,47% 9,84% 

Matemàtiques II (361832) 194 66 6 7 79 412 60 77,56
% 

66,26% 14,56% 

Metodologia de les Ciències Socials (361855) 11 9 0 1 0 29 8 100% 72,41% 27,59% 

Microeconomia I (361820) 160 25 2 1 204 475 83 47,96
% 

39,58% 17,47% 

Microeconomia II (361845) 250 65 10 1 92 467 49 77,99
% 

69,81% 10,49% 

Microeconomia III (361846) 168 73 2 3 100 402 56 71,10
% 

61,19% 13,93% 

Microeconomia IV (361847) 153 39 6 5 70 291 18 74,36
% 

69,76% 6,19% 

Organització Econòmica Internacional 
(361834) 

151 72 9 8 21 276 15 91,95
% 

86,96% 5,43% 

Política Econòmica d'Espanya i de la Unió 
Europea (361837) 

56 146 25 7 4 246 8 98,32
% 

95,12% 3,25% 

Política Econòmica Internacional (361836) 152 55 5 6 65 314 31 77,03
% 

69,43% 9,87% 

Pràctiques Externes (361869) 5 38 61 1 0 108 3 100% 97,22% 2,78% 

Sistema Fiscal I (361840) 146 70 15 4 22 263 6 91,44
% 

89,35% 2,28% 

Sistema Fiscal II (361841) 133 66 4 8 106 332 15 66,56
% 

63,55% 4,52% 

Sociologia (361833) 188 85 9 4 58 379 35 83,14
% 

75,46% 9,23% 

Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques 
(361868) 

44 53 10 8 12 140 13 90,55
% 

82,14% 9,29% 

Treball Final de Grau (362767) 170 13 8 3 3 242 45 98,48
% 

80,17% 18,60% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1019#seguiment 
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4.3 Annex del Grau d'Estadística 

 

Taula 6.1 - EST 
Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global del Grau d’Estadística 

 Universitat de Barcelona   Facultat d’Economia 
i Empresa 

 Titulació 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
 2014

-15 
2015
-16 

2016
-17 

Graduats 6418 7487 7732  730 1038 1039  13 15 35 

Nombre respostes 1357 1386 1876  120 137 194  7 2 13 

Participació (%) 21,14
% 

18,51
% 

24,26
% 

 16,44
% 

13,20
% 

18,67
% 

 
53,8
5 % 

13,3
3 % 

37,1
4 % 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu 
aprenentatge 

3,22 3,35 3,41  3,17 3,14 3,35  3,71 4,00 3,69 

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

2,88 2,90 2,93  2,87 2,81 2,96  3,43 4,00 3,62 

I3 - El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les 
assignatures 

3,20 3,28 3,32  3,47 3,32 3,36  3,43 4,50 3,38 

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,14 3,48 3,47  2,93 2,92 3,10  3,00 3,50 3,92 

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,17 3,20 3,18  2,90 2,71 2,90  3,00 3,50 3,75 

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,69 2,70 2,74  2,60 2,42 2,42  2,00 3,00 3,15 

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,52 3,76 3,78  3,75 2,93 3,94  3,71 4,00 3,92 

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 2,99 2,99 3,01  2,99 2,87 2,98  3,57 3,50 3,15 

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la 
titulació 

3,58 3,52 3,53  3,34 3,06 3,20  4,40 5,00 2,56 

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu 
aprenentatge 

3,37 3,25 3,36  3,43 2,86 3,32  4,50 - 3,60 

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,27 3,48 3,52  2,78 3,16 3,28  3,43 5,00 3,62 

I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 3,11 3,16 3,17  2,99 3,09 3,02  3,71 4,00 3,75 
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I13 - Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han 
respost a les meves necessitats 

3,64 3,79 3,83  3,53 3,59 3,57  3,71 4,00 3,82 

I14 – Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, 
beques, orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció 2,81 2,90 2,98  2,90 2,79 3,00  2,86 3,00 3,17 

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 2,72 2,71 2,77  2,87 2,70 2,81  2,60 3,00 4,00 

I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,29 3,36 3,42  3,37 3,39 3,50  3,71 3,50 3,54 

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,48 3,50 3,53  3,16 3,14 3,28  3,14 3,50 2,85 

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.) 
3,65 3,64 3,63  3,51 3,44 3,49  4,43 4,00 3,31 

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat 
professional 

3,50 3,59 3,61  3,38 3,39 3,47  4,29 3,50 3,77 

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,60 3,68 3,71  3,41 3,43 3,64  4,29 4,00 4,00 

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 
75,90 74,10 75,69  70,83 65,69 69,59  100 100 

76,9
2 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 
66,84 68,83 70,52  51,67 57,66 62,37  

71,4
3 

100 
76,9

2 
Escala: 1-5 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E64 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment 
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Taula 6.2 - EST 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Estadística 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Àlgebra Lineal 361212 79 30,38% 6,21 5,88 7 6,67 5,75 6,57 

Anàlisi de Sèries 
Temporals 

361233 30 43,33% 7,54 7,62 7,92 8 7,92 7,62 

Anàlisi de Supervivència 361245 18 44,44% 7 7,38 7,38 7,25 7,50 7,06 

Anàlisi Multivariant 361232 51 64,71% 6,81 6,03 6,65 7,33 6,47 6,42 

Càlcul de Diverses 
Variables 

361177 53 39,62% 6,81 6,52 6,67 7,24 6,62 6,45 

Demografia 361255 18 44,44% 7 7,63 6,88 7,50 6,63 7,75 

Disseny d'Enquestes 361229 43 51,16% 6,14 6 6,59 6,59 8,32 7,24 

Disseny d'Experiments 361230 45 28,89% 7,23 7,54 7,54 7,62 7,77 7,12 

Econometria 361238 50 32% 7,13 6,81 6,44 7,19 8,31 7,31 

Estadística Descriptiva 361196 79 55,70% 7,48 7,70 6,95 7,68 7,50 8,18 

Estadística Industrial 361250 25 48% 6,92 7,25 7,25 7,25 7,42 7,09 

Estadística Mèdica 361249 21 47,62% 7,30 7,40 7,20 6,80 7,60 7,14 

Estadística per a la Gestió 
de la Qualitat 

361235 56 37,50% 7,33 6,95 6,95 7,29 7,57 6,96 

Estadística per a les 
Biociències 

361237 46 26,09% 6,33 6,92 7,33 7 7,33 6,82 

Estadística Pública 361236 51 31,37% 3,21 4 4 4,86 5,43 3,82 

Fitxers i Bases de Dades 361215 50 30% 8,80 8,60 8,87 8,73 8,33 9 

Fonaments 
d'Administració 

d'Empreses 

361211 59 32,20% 6,74 6,89 6,89 6,32 7,32 7,71 

Inferència Estadística 361221 67 28,36% 4,44 4,44 4,39 4,67 4,82 5 

Introducció a la Inferència 
Estadística 

361205 90 27,78% 7,44 7,12 6,84 7,60 7,52 7,73 
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Introducció a la 
Informàtica 

361180 86 58,14% 5,68 5,76 5,76 6,12 5,94 5,78 

Introducció a la 
Investigació Operativa 

361225 75 30,67% 6,09 5,96 6,91 7,04 5,70 5,58 

Introducció a la 
Probabilitat 

361201 93 50,54% 6,74 6,81 6,89 7,17 6,77 6,83 

Introducció al Càlcul 361174 79 58,23% 7,93 8,07 8,26 8,02 8,02 8,74 

Mètodes Bayesians 361222 44 27,27% 7,33 7,33 6,92 8,17 7,25 7,91 

Mètodes de Mostratge 361209 60 28,33% 4,88 5,41 5,47 5,29 5,06 4,59 

Mètodes Estadístics en 
Mineria de Dades 

361253 24 41,67% 7 6,60 6,50 7,50 6,30 7,44 

Mètodes Estadístics per a 
Finances i Assegurances 

361242 18 27,78% 4,20 6 6,60 7,60 6,40 6,40 

Mètodes No Paramètrics i 
de Remostreig 

361224 42 28,57% 4,58 4,09 5,50 6 6,33 5,08 

Mètodes Numèrics 361213 53 35,85% 7 7,11 7,74 7,26 7 7,11 

Models Lineals 361231 33 33,33% 7,18 6,09 6,09 7,73 6,73 6,80 

Models Lineals 
Generalitzats 

361234 41 41,46% 7,24 7,35 7,29 6,59 6,94 7,48 

Optimització en 
Enginyeria 

361258 30 33,33% 8,10 7,90 8,20 8,50 8,10 8,10 

Optimització Financera 361257 15 40% 8,50 8,17 8,50 6,83 9,17 9 

Principis d'Economia 361210 52 59,62% 6,97 6,35 7,16 6,68 6,48 6,29 

Probabilitat i Processos 
Estocàstics 

361218 74 39,19% 5,66 5,86 7,10 5,48 6,66 5,83 

Programació 361192 87 31,03% 7,44 7,59 7,48 7,67 7,44 7,49 

Programació Lineal i 
Entera 

361226 64 29,69% 7,37 7,05 6,95 7,26 8,21 7,59 

Programació No Lineal i 
Fluxos en Xarxes 

361227 41 29,27% 5,33 4,67 6 5,92 4,75 4,18 

Software Estadístic 361214 59 42,37% 7,48 7,28 7,72 7,48 7,56 7,79 
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Teoria de Cues i 
Simulació 

361228 38 21,05% 7,63 6,75 8,25 8,13 7,63 7,82 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura 
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Taula 6.3 - EST 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Estadística 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Àlgebra Lineal 361212 80 21,25% 6,35 4,94 5,94 7,29 5,82 5,88 

Anàlisi de Sèries 
Temporals 

361233 39 23,08% 6,89 7,22 7,89 7,67 7,56 7,44 

Anàlisi de Supervivència 361245 27 29,63% 6,88 5,38 7 7,13 7,25 5 

Anàlisi Multivariant 361232 50 64% 6,94 6,75 6,84 6,25 6,22 6,65 

Càlcul de Diverses 
Variables 

361177 53 32,08% 5,82 5,82 7,12 6,94 6,41 6,53 

Disseny d'Enquestes 361229 56 41,07% 7,70 7,83 7,74 7,74 8,74 8,25 

Disseny d'Experiments 361230 62 22,58% 7,71 7,14 8,21 7,71 7,29 6,48 

Econometria 361238 42 54,76% 7,04 6,83 6,91 7,17 7,77 7,64 

Estadística Descriptiva 361196 75 41,33% 8,55 8,55 8,55 8,74 7,45 8,84 

Estadística Industrial 361250 28 21,43% 9 8,50 8,83 9,33 9,17 9,09 

Estadística Mèdica 361249 14 42,86% 8 8,17 7,83 7,17 8 8,13 

Estadística per a la Gestió 
de la Qualitat 

361235 53 32,08% 7,35 7,59 7,29 7,41 7,59 7,79 

Estadística per a les 
Biociències 

361237 54 42,59% 4,39 5 5,13 4,83 5,57 6,52 

Estadística Pública 361236 60 38,33% 2,52 2,52 3,26 3,26 2,36 2,72 

Fitxers i Bases de Dades 361215 56 32,14% 7,61 7,33 7,83 7,50 7,67 7,43 

Fonaments 
d'Administració 

d'Empreses 

361211 60 30% 6,72 7,17 7,33 7,11 7,50 7,87 

Inferència Estadística 361221 73 30,14% 4,82 4,59 4,41 4,18 4,59 5,47 

Introducció a la Inferència 
Estadística 

361205 92 22,83% 7,10 6,90 6,52 7,05 7,38 7,04 

Introducció a la 
Informàtica 

361180 87 36,78% 5,44 6 5,72 6 6,28 7,15 

Introducció a la 
Investigació Operativa 

361225 81 25,93% 6,76 6,52 6,76 7,38 5,43 5,52 

Introducció a la 
Probabilitat 

361201 87 31,03% 6,85 7,19 7,37 7,30 7,35 7,10 
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Introducció al Càlcul 361174 77 42,86% 8,33 8,27 8,45 8,36 8,47 8,94 

Mètodes Bayesians 361222 57 31,58% 8,67 8,67 8,33 8,67 8 8,68 

Mètodes de Mostratge 361209 66 30,30% 5,85 6 6,75 5,75 6,50 6,09 

Mètodes Estadístics en 
Mineria de Dades 

361253 28 25% 7,29 7 7,83 6,86 7 7,29 

Mètodes No Paramètrics i 
de Remostreig 

361224 41 43,90% 5 4,24 5,94 5,94 7,33 5,18 

Mètodes Numèrics 361213 58 29,31% 6,41 6,47 6,53 7,76 5,59 6,95 

Models Lineals 361231 44 27,27% 7,42 7,08 7,33 8,42 7,50 7 

Models Lineals 
Generalitzats 

361234 42 19,05% 7,88 7,88 8,38 7,50 7,25 7,88 

Optimització Financera 361257 19 36,84% 7,14 6,14 7,86 7,29 8,57 7,57 

Principis d'Economia 361210 61 39,34% 7,63 6,71 7,71 8,04 7,21 8,55 

Probabilitat i Processos 
Estocàstics 

361218 63 31,75% 4,80 4,30 4,55 5,60 5,80 4,60 

Programació 361192 89 23,60% 7,14 7,29 7,10 7,29 8,10 8,42 

Programació Lineal i 
Entera 

361226 83 44,58% 6,70 6,51 6,28 6,67 7,92 7,10 

Programació No Lineal i 
Fluxos en Xarxes 

361227 54 31,48% 5,44 4,94 5,81 6,56 5,75 4,78 

Software Estadístic 361214 58 32,76% 7,16 6,95 7,21 7,05 6,79 7,59 

Teoria de Cues i 
Simulació 

361228 52 42,31% 6,23 6,50 6,23 7,55 6,95 7,15 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment
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Taula 6.6 - EST 
Qualificacions assignatures del Grau d’Estadística 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Àlgebra Lineal (361212) 29 16 4 4 14 82 15 79,10
% 

64,63% 18,29% 

Anàlisi de Sèries Temporals (361233) 19 10 6 1 4 41 1 90% 87,80% 2,44% 

Anàlisi de Supervivència (361245) 8 15 4 1 0 28 0 100% 100% 0% 

Anàlisi Multivariant (361232) 25 14 8 1 0 50 2 100% 96% 4% 

Càlcul de Diverses Variables (361177) 29 12 1 2 3 54 7 93,62
% 

81,48% 12,96% 

Demografia (361255) 12 3 0 1 0 16 0 100% 100% 0% 

Disseny d'Enquestes (361229) 10 40 3 3 0 57 1 100% 98,25% 1,75% 

Disseny d'Experiments (361230) 37 10 5 1 10 64 1 84,13
% 

82,81% 1,56% 

Econometria (361238) 27 8 0 2 2 42 3 94,87
% 

88,10% 7,14% 

Estadística Descriptiva (361196) 33 17 6 4 10 79 9 85,71
% 

75,95% 11,39% 

Estadística Industrial (361250) 23 4 0 0 2 30 1 93,10
% 

90% 3,33% 

Estadística Mèdica (361249) 3 6 1 1 1 14 2 91,67
% 

78,57% 14,29% 

Estadística per a la Gestió de la Qualitat 
(361235) 

28 8 1 2 11 53 3 78% 73,58% 5,66% 

Estadística per a les Biociències (361237) 20 19 8 2 2 52 1 96,08
% 

94,23% 1,92% 

Estadística Pública (361236) 35 17 0 1 4 61 4 92,98
% 

86,89% 6,56% 

Fitxers i Bases de Dades (361215) 4 39 10 3 0 57 1 100% 98,25% 1,75% 

Fonaments d'Administració d'Empreses 
(361211) 

26 13 1 3 5 61 13 89,58
% 

70,49% 21,31% 
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Inferència Estadística (361221) 40 5 0 0 15 73 13 75% 61,64% 17,81% 

Introducció a la Inferència Estadística 
(361205) 

25 16 0 0 22 93 30 65,08
% 

44,09% 32,26% 

Introducció a la Informàtica (361180) 19 18 10 4 27 92 14 65,38
% 

55,43% 15,22% 

Introducció a la Investigació Operativa 
(361225) 

36 17 2 0 7 81 19 88,71
% 

67,90% 23,46% 

Introducció a la Probabilitat (361201) 35 17 3 0 19 91 17 74,32
% 

60,44% 18,68% 

Introducció al Càlcul (361174) 35 17 0 5 12 81 12 82,61
% 

70,37% 14,81% 

Mètodes Bayesians (361222) 22 16 11 3 2 57 3 96,30
% 

91,23% 5,26% 

Mètodes de Mostratge (361209) 20 19 9 3 4 64 9 92,73
% 

79,69% 14,06% 

Mètodes Estadístics en Mineria de Dades 
(361253) 

20 2 2 0 4 29 1 85,71
% 

82,76% 3,45% 

Mètodes Estadístics per a Finances i 
Assegurances (361242) 

7 3 1 0 2 15 2 84,62
% 

73,33% 13,33% 

Mètodes No Paramètrics i de Remostreig 
(361224) 

7 14 17 3 0 42 1 100% 97,62% 2,38% 

Mètodes Numèrics (361213) 20 12 6 2 8 57 9 83,33
% 

70,18% 15,79% 

Models Lineals (361231) 20 16 2 2 2 44 2 95,24
% 

90,91% 4,55% 

Models Lineals Generalitzats (361234) 21 14 4 1 4 45 1 90,91
% 

88,89% 2,22% 

Optimització en Enginyeria (361258) 8 2 4 2 8 25 1 66,67
% 

64% 4% 

Optimització Financera (361257) 10 3 0 0 2 17 2 86,67
% 

76,47% 11,76% 

Pràctiques Empresarials I (361240) 0 8 19 0 0 27 0 100% 100% 0% 

Pràctiques Empresarials II (363038) 0 3 10 0 0 13 0 100% 100% 0% 

Principis d'Economia (361210) 31 13 2 1 10 62 5 82,46
% 

75,81% 8,06% 
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Probabilitat i Processos Estocàstics (361218) 38 12 3 2 3 64 6 94,83
% 

85,94% 9,38% 

Programació (361192) 23 25 8 3 13 92 20 81,94
% 

64,13% 21,74% 

Programació Lineal i Entera (361226) 29 17 2 3 27 84 6 65,38
% 

60,71% 7,14% 

Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes 
(361227) 

31 13 3 3 1 54 3 98,04
% 

92,59% 5,56% 

Software Estadístic (361214) 34 13 1 1 4 58 5 92,45
% 

84,48% 8,62% 

Teoria de Cues i Simulació (361228) 33 11 2 1 5 53 1 90,38
% 

88,68% 1,89% 

Treball Final de Grau (361239) 6 16 5 3 0 39 9 100% 76,92% 23,08% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1020#seguiment
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4.4 Annex del Grau de Sociologia 

 

Taula 6.1 - SOC 
Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global del Grau de Sociologia 

 Universitat de Barcelona   Facultat d’Economia 
i Empresa 

 Titulació 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
 2014

-15 
2015
-16 

2016
-17 

Graduats 6418 7487 7732 
 

730 1038 1039  48 80 74 

Nombre respostes 1357 1386 1876 
 

120 137 194  19 19 29 

Participació (%) 21,14
% 

18,51
% 

24,26
% 

 
16,44% 13,20% 18,67%  39,5

8 % 
23,7
5 % 

39,1
9 % 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu 
aprenentatge 

3,22 3,35 3,41 
 

3,17 3,14 3,35  3,11 3,26 3,10 

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

2,88 2,90 2,93 
 

2,87 2,81 2,96  2,26 2,63 2,48 

I3 - El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les 
assignatures 

3,20 3,28 3,32 
 

3,47 3,32 3,36  3,16 3,16 3,00 

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,14 3,48 3,47 
 

2,93 2,92 3,10  3,05 2,84 3,17 

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,17 3,20 3,18 
 

2,90 2,71 2,90  3,26 2,89 2,90 

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,69 2,70 2,74 
 

2,60 2,42 2,42  3,26 3,00 2,65 

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,52 3,76 3,78 
 

3,75 2,93 3,94  3,53 4,05 3,72 

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 2,99 2,99 3,01 
 

2,99 2,87 2,98  2,95 3,11 3,00 

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la 
titulació 

3,58 3,52 3,53 
 

3,34 3,06 3,20  2,44 3,38 2,87 

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu 
aprenentatge 

3,37 3,25 3,36 
 

3,43 2,86 3,32  2,00 2,80 2,93 

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,27 3,48 3,52 
 

2,78 3,16 3,28  2,89 3,79 2,86 

I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 

3,11 3,16 3,17 
 

2,99 3,09 3,02  3,00 3,21 2,59 
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I13 - Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han 
respost a les meves necessitats 

3,64 3,79 3,83 
 

3,53 3,59 3,57  3,63 3,71 3,22 

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

2,81 2,90 2,98 
 

2,90 2,79 3,00  2,84 2,61 2,50 

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 2,72 2,71 2,77 
 

2,87 2,70 2,81  2,35 2,64 2,22 

I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,29 3,36 3,42 
 

3,37 3,39 3,50  3,24 3,11 2,79 

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,48 3,50 3,53 
 

3,16 3,14 3,28  3,63 3,47 3,57 

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.) 

3,65 3,64 3,63 
 

3,51 3,44 3,49  3,84 4,00 3,67 

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat 
professional 

3,50 3,59 3,61 
 

3,38 3,39 3,47  3,32 3,24 3,42 

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,60 3,68 3,71 
 

3,41 3,43 3,64  3,26 3,53 3,52 

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 75,90 74,10 75,69 
 

70,83 65,69 69,59  68,4
2 

52,6
3 

55,1
7 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 66,84 68,83 70,52 
 

51,67 57,66 62,37  52,6
3 

73,6
8 

55,1
7 

Escala: 1-5 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E64 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment 
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Taula 6.2 - SOC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau de Sociologia 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Antropologia 360898 147 25,85% 7,74 7,53 7,37 7,82 7,82 8,26 

Canvi Social 360917 91 25,27% 6,41 6,41 6,05 6,45 6,45 6,14 

Ciència Política I 360899 159 20,13% 6,53 6,22 6,44 6,56 6,13 6,38 

Ciència Política II 360900 160 15,63% 7,96 7,96 7,92 8,44 7,72 8,96 

Conflicte Social i Acció 
Col·lectiva 

360942 41 12,20% 5,40 4,80 5 5 2,60 6 

Conflictes i Problemes 
Socials 

360931 131 18,32% 7 6,83 7 7,92 7,13 7,12 

Control Social 360926 129 20,16% 4,76 4,08 5 6,23 6,12 5,05 

Economia 360893 175 12,57% 6,68 7,73 6 7 6,86 7,14 

Estadística 360892 177 14,12% 7,84 7,67 7,28 7,80 7,44 8,33 

Estat i Societat 360927 116 16,38% 6,68 6,32 5,63 6,42 7,58 6,71 

Estructura Social de les 
Societats Avançades 

360915 118 31,36% 7,51 7,27 7,11 7,35 7,84 7,44 

Estructura Social 
d'Espanya i Catalunya 

360916 116 19,83% 7,96 7,78 7,32 8,04 8 8,44 

Estudis Culturals 360938 76 10,53% 6,88 6,63 6,88 7,63 6,88 7,38 

Història 360901 153 19,61% 6,17 6,13 6,17 6,37 6,90 5,71 

Intervenció Política i 
Social 

360930 92 25% 7,09 6,83 6,96 7,48 6,91 7,17 

Matemàtiques 360890 201 18,41% 7,08 7,54 7,65 7,30 7,16 7,70 

Metodologia de les 
Ciències Socials 

360889 171 14,62% 4,20 3,52 4,72 5,08 4,28 4,09 

Psicologia Social 362773 129 27,91% 7,69 7,17 7,36 7,81 8,17 7,41 

Salut i Benestar 360934 114 16,67% 7,63 7,63 7,84 7,26 7,84 8,14 
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Sociologia de la 
Comunicació i de la 

Informació 

360937 52 21,15% 5,82 5 6,36 6,82 6,64 5,44 

Sociologia de la Cultura 360936 47 27,66% 5,77 5,38 5,62 6,31 6,62 4,73 

Sociologia de la Família i 
Cicle Vital 

360932 145 24,83% 6,75 7,22 7,28 7,22 7,03 6,50 

Sociologia de la 
Seguretat i del Risc 

360943 43 16,28% 7,29 7 7,57 7,29 6,71 8,42 

Sociologia de la 
Sexualitat 

360945 80 17,50% 9,29 9,07 9,14 9,29 9,57 9,36 

Sociologia de l'Educació 360935 50 28% 6,85 7 6,57 6,50 8,29 7,62 

Sociologia de les 
Organitzacions 

360929 106 26,42% 7,79 8,11 7,93 8,29 8,04 8,81 

Sociologia de les 
Professions, Ocupació i 

Treball 

360928 130 25,38% 7,48 7,06 6,48 6,91 7,15 7,63 

Sociologia del 
Coneixement 

360904 101 28,71% 8,79 9,21 8,45 8,66 8,83 9,53 

Sociologia del Futur 360946 55 20% 7,45 6,27 6,45 7,91 7,45 7,35 

Sociologia dels Gèneres 363876 39 17,95% 6,14 6,71 6,29 5,43 6,71 6,57 

Sociologia dels 
Processos Globals 

360933 106 29,25% 8,23 8,26 7,45 8,13 8,03 8,40 

Sociologia Econòmica 360939 49 12,24% 8 8,67 7,67 6,67 8 8,50 

Sociologia I 360493 148 22,97% 7,35 7,12 7,74 8,09 7,82 7,45 

Sociologia II 360888 157 20,38% 8,09 7,97 7,50 7,88 8,34 8,06 

Sociologia Mediambiental 360925 108 18,52% 4,10 4,50 5 5,55 5 4,12 

Sociologia Urbana 360924 136 22,06% 6,57 6,63 6,80 6,63 7,17 6,54 

Tècniques d'Investigació 
Social I 

360918 126 31,75% 5,30 5,70 6,20 4,68 5,58 5,63 

Tècniques d'Investigació 
Social II 

360919 156 12,82% 5,95 6,20 5,75 5,70 6,20 6,63 
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Tècniques d'Investigació 
Social III 

360920 126 36,51% 6,28 6,76 6,39 4,30 6,48 6,91 

Tècniques d'Investigació 
Social IV 

360922 110 30% 5,70 5,69 5,78 5,27 5,70 5,85 

Teoria de la Població i 
Demografia 

360923 123 9,76% 7,42 8,50 8,33 8,75 7,83 8,55 

Teoria Sociològica I 360902 121 34,71% 8,55 8,40 8,14 8,74 8,64 8,90 

Teoria Sociològica II 360903 140 9,29% 8 8 7,85 8,69 8,23 8,62 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment) 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Taula 6.3- SOC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau de Sociologia 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Antropologia 360898 133 15,04% 6,70 6,85 6,05 6,60 6,65 6,65 

Canvi Social 360917 106 16,98% 3,82 4,06 4,82 5,82 5,76 5,60 

Ciència Política I 360899 148 16,89% 5,84 5,56 5,33 6,68 5,83 5,96 

Ciència Política II 360900 158 34,81% 6,96 6,75 6,76 7,15 7,15 6,76 

Conflicte Social i Acció 
Col·lectiva 

360942 25 20% 6,60 6,80 5,60 7,20 5,20 6 

Conflictes i Problemes 
Socials 

360931 147 18,37% 6,96 7,04 7,11 6,93 7,56 7,53 

Control Social 360926 98 15,31% 8,40 8,73 8,07 8,67 8,87 9 

Economia 360893 170 27,65% 6,19 6,83 6,04 6,83 6,58 6,38 

Estadística 360892 152 26,32% 4,68 4,85 5,33 5,74 5,68 5,54 

Estat i Societat 360927 105 12,38% 4,69 4,54 4,54 5,38 5,15 4,25 

Estructura Social de les 
Societats Avançades 

360915 132 26,52% 8,11 8,46 8,23 8,31 8,56 8,76 

Estructura Social 
d'Espanya i Catalunya 

360916 135 16,30% 7,55 7,36 6,41 7,32 7,86 7,84 

Estudis Culturals 360938 59 27,12% 7,44 7,31 7,56 8,38 6,50 7,36 

Història 360901 157 16,56% 6,28 6,12 5,96 5,92 7,40 5,88 

Intervenció Política i 
Social 

360930 107 20,56% 7,18 6,91 6,36 7,77 7,23 7,75 

Matemàtiques 360890 172 16,28% 8,29 8 7,96 7,67 8,11 8,69 

Metodologia de les 
Ciències Socials 

360889 148 34,46% 5,42 5,02 4,68 5,06 4,47 5,75 

Processos Migratoris 360941 42 11,90% 6,40 6,80 7 5,80 7,40 8 

Psicologia Social 362773 133 28,57% 6,32 6,37 5,82 6,37 6,68 6,68 

Salut i Benestar 360934 94 13,83% 7,62 7,38 7,85 7,46 8 8,35 

Sociologia de la 
Comunicació i de la 

Informació 

360937 36 25% 5,33 4,78 5,22 4,22 5,33 5,93 

Sociologia de la Cultura 360936 33 15,15% 3,40 2,20 4,80 3,80 5,60 3 
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Sociologia de la Família i 
Cicle Vital 

360932 140 28,57% 6,51 6,62 6,18 7,14 7,28 6,80 

Sociologia de la 
Seguretat i del Risc 

360943 42 30,95% 8,69 8,08 8,62 8,92 8,69 9,25 

Sociologia de la 
Sexualitat 

360945 54 37,04% 8 7,50 7,80 7,95 8,45 7,80 

Sociologia de l'Educació 360935 43 30,23% 5,38 4,62 4,69 4,54 6,46 4,91 

Sociologia de les 
Organitzacions 

360929 112 16,07% 7,67 7,78 8,29 8,50 7,94 7,76 

Sociologia de les 
Professions, Ocupació i 

Treball 

360928 129 18,60% 6,63 6,38 7,21 7,88 7,08 7,83 

Sociologia del 
Coneixement 

360904 103 20,39% 8,62 8,62 7,95 8,81 8,71 8,83 

Sociologia del Futur 360946 51 9,80% 6 5,80 6,20 7,75 5,60 5,86 

Sociologia dels Gèneres 363876 60 11,67% 7,43 7,57 7,29 7,43 7,14 7,71 

Sociologia dels 
Processos Globals 

360933 107 20,56% 8 7,77 7,50 8,09 7,36 8,39 

Sociologia Econòmica 360939 35 22,86% 9 8,88 8,63 8,75 8,88 8,15 

Sociologia I 360493 135 18,52% 7,76 7,56 7,44 7,68 7,52 8,25 

Sociologia II 360888 156 39,74% 7,97 7,71 7,82 7,39 7,55 8,15 

Sociologia Mediambiental 360925 81 17,28% 5,07 4,93 5,14 5,71 6,07 5,62 

Sociologia Urbana 360924 123 14,63% 6,33 5,94 6,06 6,28 7,06 5,92 

Tècniques d'Investigació 
Social I 

360918 143 29,37% 6,50 6,61 6,68 7,18 6,31 7,23 

Tècniques d'Investigació 
Social II 

360919 183 18,58% 3,24 4,15 3,18 3,76 4,03 3,57 

Tècniques d'Investigació 
Social III 

360920 123 26,02% 6,44 7,16 6,94 6,25 6,66 7,29 

Tècniques d'Investigació 
Social IV 

360922 122 19,67% 6,75 6,96 8,38 6,39 7,39 8,50 

Teoria de la Població i 
Demografia 

360923 125 13,60% 8,29 8,76 8,76 8,53 8,65 8,53 

Teoria Sociològica I 360902 119 28,57% 8,47 8,29 8,06 8,56 8,79 8,64 

Teoria Sociològica II 360903 153 12,42% 6,89 6,63 7 6,72 7,21 7,93 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment
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Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.6 - SOC 
Qualificacions assignatures del Grau de Sociologia 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Antropologia (360898) 51 70 2 1 18 142 0 87,32
% 

87,32% 0% 

Canvi Social (360917) 60 37 1 5 2 114 7 96,26
% 

90,35% 6,14% 

Ciència Política I (360899) 84 23 0 0 35 158 16 75,35
% 

67,72% 10,13% 

Ciència Política II (360900) 76 36 0 1 13 143 17 89,68
% 

79,02% 11,89% 

Conflicte Social i Acció Col·lectiva (360942) 4 25 5 0 0 37 3 100% 91,89% 8,11% 

Conflictes i Problemes Socials (360931) 39 26 10 4 7 103 17 91,86
% 

76,70% 16,50% 

Control Social (360926) 38 37 26 6 0 115 7 99,07
% 

93,04% 6,09% 

Economia (360893) 77 30 0 2 25 156 22 81,34
% 

69,87% 14,10% 

Estadística (360892) 50 48 12 3 13 156 30 89,68
% 

72,44% 19,23% 

Estat i Societat (360927) 42 25 10 5 0 90 8 100% 91,11% 8,89% 

Estructura Social de les Societats 
Avançades (360915) 

52 31 5 5 9 108 6 91,18
% 

86,11% 5,56% 

Estructura Social d'Espanya i Catalunya 
(360916) 

59 32 5 3 18 133 16 84,62
% 

74,44% 12,03% 

Estudis Culturals (360938) 11 30 9 3 0 56 3 100% 94,64% 5,36% 

Història (360901) 64 21 0 1 75 175 14 53,42
% 

49,14% 8% 

Història de l'Estat del Benestar (360944) 7 11 2 1 1 25 3 95,45
% 

84% 12% 

Intervenció Política i Social (360930) 43 51 5 5 2 114 6 96,30
% 

91,23% 5,26% 
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Matemàtiques (360890) 70 37 10 3 22 183 41 84,51
% 

65,57% 22,40% 

Metodologia de les Ciències Socials (360889) 84 38 0 3 10 159 24 92,59
% 

78,62% 15,09% 

Oci, Mercat i Consum (360940) 16 25 2 0 2 46 0 93,48
% 

93,48% 0% 

Pràctiques I (364588) 0 5 7 1 0 16 2 92,86
% 

81,25% 12,50% 

Pràctiques II (364589) 0 0 2 0 0 6 0 33,33
% 

33,33% 0% 

Processos Migratoris (360941) 23 9 0 2 2 40 3 91,89
% 

85% 7,50% 

Psicologia Social (362773) 62 23 3 2 34 130 6 72,58
% 

69,23% 4,62% 

Salut i Benestar (360934) 25 55 7 7 1 100 5 98,95
% 

94% 5% 

Sociologia de la Comunicació i de la 
Informació (360937) 

13 18 1 2 0 38 3 97,14
% 

89,47% 7,89% 

Sociologia de la Cultura (360936) 10 17 0 1 1 30 1 96,55
% 

93,33% 3,33% 

Sociologia de la Família i Cicle Vital (360932) 36 46 12 6 6 113 7 94,34
% 

88,50% 6,19% 

Sociologia de la Seguretat i del Risc (360943) 1 34 2 1 0 40 2 100% 95% 5% 

Sociologia de la Sexualitat (360945) 19 20 17 3 2 64 2 95,16
% 

92,19% 3,13% 

Sociologia de l'Educació (360935) 3 27 6 3 0 43 3 97,50
% 

90,70% 6,98% 

Sociologia de les Organitzacions (360929) 60 15 0 2 22 112 11 76,24
% 

68,75% 9,82% 

Sociologia de les Professions, Ocupació i 
Treball (360928) 

60 35 0 2 16 121 6 84,35
% 

80,17% 4,96% 

Sociologia del Coneixement (360904) 63 33 4 4 4 114 5 95,41
% 

91,23% 4,39% 

Sociologia del Futur (360946) 1 15 16 3 0 37 2 100% 94,59% 5,41% 
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Sociologia dels Gèneres (363876) 14 30 4 2 0 54 2 96,15
% 

92,59% 3,70% 

Sociologia dels Processos Globals (360933) 63 32 4 4 6 115 5 93,64
% 

89,57% 4,35% 

Sociologia Econòmica (360939) 12 16 5 2 2 38 1 94,59
% 

92,11% 2,63% 

Sociologia I (360493) 66 58 1 3 10 148 10 92,75
% 

86,49% 6,76% 

Sociologia II (360888) 29 88 6 5 3 151 20 97,71
% 

84,77% 13,25% 

Sociologia Mediambiental (360925) 42 45 1 2 2 99 6 96,77
% 

90,91% 6,06% 

Sociologia Urbana (360924) 56 29 5 0 25 131 13 76,27
% 

68,70% 9,92% 

Tècniques d'Investigació Social I (360918) 28 31 14 7 11 103 12 87,91
% 

77,67% 11,65% 

Tècniques d'Investigació Social II (360919) 81 6 1 1 52 158 17 63,12
% 

56,33% 10,76% 

Tècniques d'Investigació Social III (360920) 87 15 0 3 20 142 17 84% 73,94% 11,97% 

Tècniques d'Investigació Social IV (360922) 60 52 3 2 0 139 22 100% 84,17% 15,83% 

Teoria de la Població i Demografia (360923) 43 37 5 4 8 107 10 91,75
% 

83,18% 9,35% 

Teoria Sociològica I (360902) 38 40 10 4 5 107 10 94,85
% 

85,98% 9,35% 

Teoria Sociològica II (360903) 47 21 3 7 16 110 16 82,98
% 

70,91% 14,55% 

Treball Final de Carrera (360948) 51 18 14 0 0 103 20 100% 80,58% 19,42% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1018#seguiment  
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4.5 Annex del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

 

Taula 6.1 - MCA 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Càlcul Numèric 568956 32 59,38% 8,53 8,63 8,37 8,68 9,26 8,89 

Comptabilitat de 
l'Empresa Asseguradora 

568980 20 40% 8,63 8,50 8,63 8,63 7,75 7,78 

Econometria Financera 568958 33 42,42% 8,50 8,71 8,36 8,71 8,07 8,63 

Economia Financera 
Internacional 

568960 34 32,35% 6,55 6,45 6,73 6,45 6,36 5,54 

Estadística Actuarial 568955 36 52,78% 7,37 6,84 6 6,95 7,63 7,09 

Finances Empíriques 568977 15 20% 4,67 5,33 5,33 2,67 5,33 3,80 

Finances Estocàstiques 568959 34 32,35% 6,91 6,55 6,55 7,27 6,36 6,60 

Gestió dels Riscos 
Financers 

568961 37 18,92% 5,43 5,57 6,43 7 5,29 6,14 

Gestió Quantitativa de 
Riscos 

568962 36 27,78% 6,90 7,10 7,50 7,90 7,70 6,91 

Instruments Financers 
Avançats: Productes 

Estructurats 

568979 21 33,33% 8,57 9 8,86 9 8,86 8,43 

Models Estadístics 
Aplicats 

568976 15 26,67% 6,75 7 7,50 5 6,75 6,17 

Operacions Actuarials 
sobre Grups i Invalidesa 

568974 15 33,33% 8,20 8,40 8,20 7,40 8,20 8 

Plans de Pensions. 
Gestió Integrada d'Actius 

i Passius 

568966 33 30,30% 6,80 6,90 7 7,10 7,30 6,91 

Programació i 
Aplicacions 

568957 33 60,61% 5,45 5,30 4,95 5,15 6,30 4,52 
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Reassegurança 568973 19 31,58% 8,17 7,33 7,50 6,50 7,33 6,38 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura        
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Taula 6.2 - MCA 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Càlcul Numèric 568956 39 17,95% 7,14 7 7,14 7,71 7,71 8,40 

Dret Fiscal, Bancari i 
Borsari 

568965 36 22,22% 9,25 9,13 7,88 8,63 7,50 9 

Econometria Financera 568958 41 31,71% 8,23 8,62 8,23 8,54 7,69 9,07 

Economia Financera 
Internacional 

568960 39 15,38% 6,67 7,17 7,33 7,50 7,33 6,25 

Estadística Actuarial 568955 39 51,28% 7,85 7,15 6,95 7,80 7,85 7,98 

Finances Estocàstiques 568959 42 26,19% 6,18 5,18 4 5,73 5,27 5,85 

Gestió dels Riscos 
Financers 

568961 41 24,39% 4,67 4 5,13 4,56 4,78 4,30 

Gestió Quantitativa de 
Riscos 

568962 38 21,05% 3,63 4 4,13 5 4,63 5,04 

Plans de Pensions. 
Gestió Integrada d'Actius 

i Passius 

568966 36 13,89% 6,20 6,20 6,60 6,40 6,60 7 

Programació i 
Aplicacions 

568957 42 19,05% 6 5,88 3,88 3,38 5,50 5,40 

Quantificació Avançada 
de Riscos 

568964 36 30,56% 7,36 7,64 7,18 7,64 7,36 7,75 

Reassegurança 568973 24 58,33% 8,86 8,93 8,71 7,92 8,79 8,92 

Solvència 568963 40 25% 4,80 4,40 2,30 2,90 5,40 5,61 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment
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Taula 6.4 - MCA 
Qualificacions assignatures del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Ampliació de Finances Estocàstiques 
(568969) 

0 0 3 1 0 4 0 100% 100% 0% 

Anàlisi Financera Multivariant (568970) 0 2 2 0 0 4 0 100% 100% 0% 

Càlcul Numèric (568956) 7 28 1 2 0 40 2 100% 95% 5% 

Comptabilitat de l'Empresa Asseguradora 
(568980) 

0 4 21 0 0 25 0 100% 100% 0% 

Cooperació i Estratègia en Finances i 
Assegurances (568971) 

0 3 0 1 0 5 1 100% 80% 20% 

Dret Fiscal, Bancari i Borsari (568965) 5 23 7 0 0 36 1 100% 97,22% 2,78% 

Econometria Financera (568958) 4 30 3 0 1 40 2 97,37
% 

92,50% 5% 

Economia Financera Internacional (568960) 5 20 10 1 1 38 1 97,30
% 

94,74% 2,63% 

Estadística Actuarial (568955) 20 11 3 0 3 40 3 91,89
% 

85% 7,50% 

Finances Empíriques (568977) 1 9 0 2 1 14 1 92,31
% 

85,71% 7,14% 

Finances Estocàstiques (568959) 21 13 1 2 2 43 4 94,87
% 

86,05% 9,30% 

Gestió dels Riscos Financers (568961) 6 24 6 4 0 41 1 100% 97,56% 2,44% 

Gestió Quantitativa de Riscos (568962) 24 11 0 0 2 38 1 94,59
% 

92,11% 2,63% 

Instruments Financers Avançats: Productes 
Estructurats (568979) 

3 6 11 0 0 20 0 100% 100% 0% 

Intel·ligència Computacional en Finances i 
Assegurances (568972) 

0 0 4 0 0 4 0 100% 100% 0% 

Matemàtica Actuarial (568954) 13 19 4 0 1 39 2 97,30
% 

92,31% 5,13% 
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Models Avançats de Matemàtica Actuarial 
(568967) 

1 1 2 1 0 5 0 100% 100% 0% 

Models Estadístics (568968) 0 0 4 1 0 5 0 100% 100% 0% 

Models Estadístics Aplicats (568976) 14 6 2 1 0 23 0 100% 100% 0% 

Operacions Actuarials sobre Grups i 
Invalidesa (568974) 

7 7 4 1 0 19 0 100% 100% 0% 

Plans de Pensions. Gestió Integrada d'Actius 
i Passius (568966) 

11 22 1 0 1 36 1 97,14
% 

94,44% 2,78% 

Pràctiques Externes (568981) 0 5 9 0 0 14 0 100% 100% 0% 

Programació i Aplicacions (568957) 22 11 2 2 2 43 4 94,87
% 

86,05% 9,30% 

Quantificació Avançada de Riscos (568964) 20 10 0 1 3 37 3 91,18
% 

83,78% 8,11% 

Reassegurança (568973) 2 12 7 1 0 24 2 100% 91,67% 8,33% 

Solvència (568963) 21 6 3 1 6 40 3 83,78
% 

77,50% 7,50% 

Treball Final de Màster (568982) 7 16 4 0 0 29 2 100% 93,10% 6,90% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD503#seguiment  
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4.6 Annex del Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

 

Taula 6.1 - MCE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Agents, Instruments i 
Recursos de Finançament 
per a les Noves Empreses 

570103 25 48% 7,92 7,92 8,17 8,17 8 8,31 

Ciutats Creatives II 572145 14 35,71% 9,80 9,20 9,20 9,40 9,60 7,50 

Ciutats Creatives: Models 
d'Intervenció i 
Dinàmiques 

Emprenedores 

570106 14 50% 10 9,71 9,71 9,71 9,86 10 

Creació d'Empreses: 
Desenvolupament del 
Projecte Empresarial 

570102 28 53,57% 6,27 5,80 5,80 5,67 5,80 6,53 

Direcció Integral de 
Noves Empreses 

572146 20 30% 8,33 9 7,50 8,33 8 8,80 

Eines de Gestió 
Empresarial, Operacions i 

Anàlisi de l'Entorn 

570099 25 44% 7,91 7,73 7,55 7,91 6,91 8,12 

Gestió de la Tecnologia i 
Gestió de Projectes 

d'R+D 

570057 24 54,17% 8,08 8,31 8,08 8,15 8,62 8,69 

Habilitats Directives i 
Gestió per Competències 

570100 26 53,85% 8,07 8,21 7,86 7,57 8,14 8,08 

Innovació en l'Empresa 570045 24 54,17% 4,54 4,31 4,31 4,92 4 3,25 

Negocis Digitals i 
Empreses Virtuals 

570105 20 20% 7 5,50 7,50 6,75 8,50 7,25 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
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(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.2 - MCE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Agents, Instruments i 
Recursos de Finançament 
per a les Noves Empreses 

570103 36 50% 7,39 7,11 7,17 7,72 7,11 7,96 

Centres Tecnològics i 
d'Investigació i Parcs 

Científics 

570110 29 31,03% 6,44 8 7,56 7,11 6,44 7,89 

Ciutats Creatives II 572145 23 34,78% 7,88 7,75 7,50 8,38 8 7,44 

Ciutats Creatives: Models 
d'Intervenció i 
Dinàmiques 

Emprenedores 

570106 30 56,67% 7,18 7,35 7,29 7,71 7,82 7,28 

Companyies de Sectors 
Emergents 

570104 33 39,39% 6,08 6,92 6,85 7,38 5,67 8 

Comptabilitat de Gestió 570108 19 36,84% 7 7,86 8,43 8,57 5,29 7,33 

Creació d'Empreses: 
Desenvolupament del 
Projecte Empresarial 

570102 34 50% 7,88 7,82 7,12 7,76 7,94 8,20 

Direcció Integral de 
Noves Empreses 

572146 27 33,33% 8,56 8,44 8,33 8,13 7,50 8,71 

Eines de Gestió 
Empresarial, Operacions i 

Anàlisi de l'Entorn 

570099 36 38,89% 7,64 7,57 8,07 8,14 8,07 7,82 

Empresa Familiar, 
Innovació i Globalització 

570111 7 42,86% 8,33 7,33 8,33 8 8,33 8,50 

Gestió de la Tecnologia i 
Gestió de Projectes 

d'R+D 

570057 35 37,14% 6,92 7,17 6,58 7,17 6,58 7,45 

Habilitats Directives i 
Gestió per Competències 

570100 35 60% 5,38 6,14 5,71 6,90 6,10 6,67 

Innovació en l'Empresa 570045 36 38,89% 3,57 5,14 4,57 5,29 4,36 4,37 
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Negocis Digitals i 
Empreses Virtuals 

570105 34 38,24% 5,85 5,31 6,31 7,46 5,77 5,83 

Social Media Màrqueting 570107 33 39,39% 2,17 1,92 2,77 5,31 2,92 2,18 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment
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Taula 6.4 - MCE 
Qualificacions assignatures del Màster Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Agents, Instruments i Recursos de 
Finançament per a les Noves Empreses 

(570103) 

4 32 2 0 0 38 0 100% 100% 0% 

Centres Tecnològics i d'Investigació i Parcs 
Científics (570110) 

5 19 2 1 0 28 1 100% 96,43% 3,57% 

Ciutats Creatives II (572145) 0 16 4 0 0 22 2 100% 90,91% 9,09% 

Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i 
Dinàmiques Emprenedores (570106) 

0 12 15 0 0 29 2 100% 93,10% 6,90% 

Companyies de Sectors Emergents (570104) 7 22 3 0 0 32 0 100% 100% 0% 

Comptabilitat de Gestió (570108) 3 10 6 0 0 19 0 100% 100% 0% 

Creació d'Empreses: Desenvolupament del 
Projecte Empresarial (570102) 

28 8 0 0 0 36 0 100% 100% 0% 

Direcció Integral de Noves Empreses 
(572146) 

3 23 0 0 0 26 0 100% 100% 0% 

Eines de Gestió Empresarial, Operacions i 
Anàlisi de l'Entorn (570099) 

1 29 8 0 0 38 0 100% 100% 0% 

Empresa Familiar, Innovació i Globalització 
(570111) 

2 4 0 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Gestió de la Tecnologia i Gestió de Projectes 
d'R+D (570057) 

0 0 37 0 0 37 0 100% 100% 0% 

Habilitats Directives i Gestió per 
Competències (570100) 

6 28 3 0 0 37 0 100% 100% 0% 

Innovació en l'Empresa (570045) 3 27 8 0 0 38 0 100% 100% 0% 

Negocis Digitals i Empreses Virtuals 
(570105) 

1 16 16 0 0 33 0 100% 100% 0% 

Pràctiques Externes (570114) 0 3 2 0 0 7 2 100% 71,43% 28,57% 

Social Media Màrqueting (570107) 5 25 2 0 0 32 0 100% 100% 0% 

Treball de Fi de Màster (570113) 1 22 12 0 3 39 1 92,11% 89,74% 2,56% 
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Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0D#seguiment  
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4.7 Annex del Màster de Gestió Cultural 

 

Taula 6.1 - MGC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Gestió Cultural 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Públics i 
Polítiques de 
Programació 

570398 33 27,27% 8,22 8,11 8,11 8,11 8 8,33 

Control Comptable i 
Pressupostari per a 
Gestors Culturals 

570389 23 39,13% 7,56 7,78 7,78 8,78 8,11 7,78 

Disseny Estratègic de 
Projectes Culturals 

570387 36 47,22% 3,82 3,59 3,65 3,82 3,18 4,04 

Disseny i Control d'una 
Producció 

570397 27 40,74% 8 8,09 8,18 8,09 8,45 9,10 

Dret Aplicat a la Gestió 
Cultural 

570390 38 34,21% 6,92 6,31 6,85 7,38 6,15 6,64 

Estratègies i Lògiques 
d'Intervenció Cultural 
Local 

570400 10 50% 9,40 9 8,80 7,80 9,20 9,20 

Finançament i Captació 
de Recursos 

570396 21 47,62% 7,20 7,10 7,50 8,20 6,80 6,83 

Lideratge Organitzatiu i 
Gestió de Recursos 
Humans 

570394 16 37,50% 8,50 9 8,83 8,67 9 9,17 

Marc Econòmic i 
Estructura dels Sectors 
Culturals 

570414 43 27,91% 8,83 8,58 8,17 8,58 8,75 8,64 

Models Internacionals 
Comparats de Política 
Cultural 

570401 15 33,33% 8,40 8,80 8,40 8,60 8,80 9,25 

Participació i Animació 
Sociocultural 

570402 11 36,36% 6 5,75 6,75 6,50 6,75 7,50 
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Política Cultural 570415 34 35,29% 7,83 7 7,67 7,17 8,17 8,33 

Polítiques de 
Comunicació i 
Màrqueting Cultural 

570388 27 44,44% 4,25 4,17 4,33 4,67 4,92 3,64 

Prospectiva i Anàlisi de 
Projectes Culturals I 

570385 35 45,71% 4 4,25 3,94 4 2,73 4,52 

Prospectiva i Anàlisi de 
Projectes Culturals II 

570386 39 30,77% 5,83 7 6 6,08 5,67 6,83 

Sistema Cultural, 
Governança i 
Globalització 

570403 13 46,15% 8 8,67 8,17 8,17 8,67 8,20 

Sociologia de la Cultura 570393 13 23,08% 9,33 9,67 8,67 8,67 9,33 9,33 

Tècniques de Recerca 
Aplicada 

570392 16 43,75% 7,86 7,71 8,14 9,14 7,86 7,64 

Viabilitat Econòmica de 
Projectes Culturals 

570395 17 58,82% 8,20 8,10 8,10 8,30 7 8,30 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment
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Taula 6.2 - MGC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Gestió Cultural 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Públics i 
Polítiques de 
Programació 

570398 24 41,67% 8,30 8,30 7,90 7,90 7,50 8,25 

Aplicacions de la 
Psicologia Social a la 
Gestió Cultural 

570399 13 30,77% 6,50 6,50 7,75 6,75 8,75 7 

Control Comptable i 
Pressupostari per a 
Gestors Culturals 

570389 32 37,50% 7,75 7,67 7,67 7,50 7,17 7,64 

Disseny Estratègic de 
Projectes Culturals 

570387 31 22,58% 6,29 6,14 5,71 6,29 6,43 7 

Disseny i Control d'una 
Producció 

570397 24 20,83% 7,60 7,40 7 6,40 5,60 7,25 

Dret Aplicat a la Gestió 
Cultural 

570390 34 14,71% 7,80 8,20 8,40 8,20 8,20 8,20 

Estratègies i Lògiques 
d'Intervenció Cultural 
Local 

570400 17 29,41% 9 8,80 9 8,20 8,40 9,50 

Lideratge Organitzatiu i 
Gestió de Recursos 
Humans 

570394 9 66,67% 8,67 9 8,50 7,67 8,33 9,20 

Marc Econòmic i 
Estructura dels Sectors 
Culturals 

570414 41 31,71% 6,92 6,69 6,46 8 7,08 7,33 

Models Internacionals 
Comparats de Política 
Cultural 

570401 10 30% 6 4,67 3,67 6,67 8,33 4,33 

Política Cultural 570415 32 40,63% 6,85 6,62 6,85 7,77 7,92 6,92 

Polítiques de 
Comunicació i 
Màrqueting Cultural 

570388 22 54,55% 3,42 3,08 3,42 4,83 4,25 2,50 
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Prospectiva i Anàlisi de 
Projectes Culturals I 

570385 31 19,35% 6,33 6,67 6 6,67 5,75 5,25 

Prospectiva i Anàlisi de 
Projectes Culturals II 

570386 33 15,15% 6 5,80 4,40 4,80 5,20 6,29 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment 
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MGC 
Qualificacions assignatures del Màster de Gestió Cultural 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi de Públics i Polítiques de 
Programació (570398) 

0 11 10 1 0 22 0 100% 100% 0% 

Aplicacions de la Psicologia Social a la 
Gestió Cultural (570399) 

0 9 1 0 0 11 1 100% 90,91% 9,09% 

Bases Conceptuals i Metodològiques de 
Recerca (570391) 

0 7 5 0 0 14 2 100% 85,71% 14,29% 

Control Comptable i Pressupostari per a 
Gestors Culturals (570389) 

9 19 1 0 0 30 1 100% 96,67% 3,33% 

Disseny Estratègic de Projectes Culturals 
(570387) 

0 28 2 1 0 32 1 100% 96,88% 3,13% 

Disseny i Control d'una Producció (570397) 0 17 8 0 0 25 0 100% 100% 0% 

Dret Aplicat a la Gestió Cultural (570390) 8 24 3 1 0 36 0 100% 100% 0% 

Estratègies i Lògiques d'Intervenció Cultural 
Local (570400) 

1 7 5 1 0 15 1 100% 93,33% 6,67% 

Finançament i Captació de Recursos 
(570396) 

1 7 1 1 0 10 0 100% 100% 0% 

Lideratge Organitzatiu i Gestió de Recursos 
Humans (570394) 

0 3 4 1 0 8 0 100% 100% 0% 

Marc Econòmic i Estructura dels Sectors 
Culturals (570414) 

4 35 1 0 0 40 0 100% 100% 0% 

Models Internacionals Comparats de Política 
Cultural (570401) 

1 6 2 1 0 10 0 100% 100% 0% 

Participació i Animació Sociocultural 
(570402) 

1 5 4 0 0 10 0 100% 100% 0% 

Política Cultural (570415) 1 19 9 2 0 31 0 100% 100% 0% 

Polítiques de Comunicació i Màrqueting 
Cultural (570388) 

3 18 0 0 0 21 0 100% 100% 0% 

Polítiques i Gestió Multiculturals (572700) 2 3 4 1 0 10 0 100% 100% 0% 

Pràctiques de Gestió Cultural (570404) 0 9 16 1 0 26 0 100% 100% 0% 
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Projecte Final de Màster (570405) 6 10 15 1 0 40 8 100% 80% 20% 

Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals I 
(570385) 

0 20 8 2 0 32 2 100% 93,75% 6,25% 

Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals II 
(570386) 

2 25 3 1 0 32 1 100% 96,88% 3,13% 

Sociologia de la Cultura (570393) 2 3 0 0 0 5 0 100% 100% 0% 

Tècniques de Recerca Aplicada (570392) 1 4 7 0 0 15 3 100% 80% 20% 

Viabilitat Econòmica de Projectes Culturals 
(570395) 

1 12 1 0 0 14 0 100% 100% 0% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0304#seguiment  
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4.8 Annex Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

 

Taula 6.1 - MIM 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Econòmica 
Aplicada i Entorn 

Empresarial 

568336 7 71,43% 6 5,80 6 5,80 5,40 5,40 

Avenços en el 
Comportament del 

Consumidor 

568316 31 80,65% 6,84 6,84 6,56 6,84 6,48 7,35 

Direcció Publicitària 568325 18 72,22% 8,31 8,08 8,23 8,54 8,23 8,45 

Gestió de Marca 568319 26 65,38% 7,24 6,59 7,12 7 6,35 5,51 

Instruments Comptables i 
Financers per al 

Màrqueting 

568330 8 50% 8,50 8 8,25 7,75 8 8,75 

Intel·ligència Empresarial 568332 7 85,71% 8,83 8,67 8,60 8,40 8,80 8,50 

Investigació de la 
Comunicació 

568333 15 73,33% 7,55 6,82 7,45 7,27 7,91 7,67 

Investigació de la 
Distribució 

568326 15 20% 7,33 7,33 7,67 8,33 7,33 7,67 

Investigació de Mercats 
Aplicada 

568315 30 26,67% 8,13 8 8,38 8,25 7 8,63 

Investigació Qualitativa 568334 10 70% 7,29 7,14 7,43 5,43 7 6,71 

Màrqueting Aplicat 568314 32 28,13% 6,56 6,67 6,89 6,75 6,50 6,61 

Màrqueting de Serveis 568324 14 57,14% 4,38 4,88 5,25 5,50 3,75 4,25 

Màrqueting en Línia 568313 33 75,76% 6,92 5,68 5,36 5,68 5,76 7,38 

Màrqueting Relacional 568323 9 77,78% 2,43 2,86 2,14 3 2,71 1,71 

Marxandatge 568322 20 70% 7,64 7,50 7,64 8,14 7,64 8 
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Mètodes Quantitatius 
Aplicats al Màrqueting 

568329 5 80% 6,25 6,75 5 7,50 6 6,63 

Noves Tendències en 
Direcció de Vendes 

568320 22 59,09% 6,38 6,23 6 5,77 4,92 6,69 

Ordenació del Mercat i la 
Publicitat 

568337 9 33,33% 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7 

Tècniques de 
Segmentació de Mercats 

568335 20 45% 8 8,22 7,89 7,89 8,13 8,63 

Teoria de Jocs Aplicada 
al Màrqueting 

568328 11 81,82% 7,67 8,56 8,56 8,78 7,78 8,78 

Trade Màrqueting 568321 28 25% 8,14 7,86 8,14 7,86 7,86 7,86 

Xarxes Socials 568331 15 40% 8,33 7,33 8,17 7,50 8,33 8,67 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment   
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.2 - MIM 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Avenços en el 
Comportament del 

Consumidor 

568316 35 22,86% 7,13 7,13 8,38 8,50 7,38 8,30 

Direcció Publicitària 568325 23 34,78% 7,75 7,63 7,63 8,13 7,13 8,50 

Distribució Internacional 568327 7 42,86% 8 8,67 8 6,67 9 7,67 

Investigació de la 
Distribució 

568326 15 33,33% 6,25 6,50 6 6 6 6,25 

Investigació de Mercats 
Aplicada 

568315 39 23,08% 4,67 4,22 5,67 6 4,67 4,67 

Màrqueting Aplicat 568314 40 25% 5,10 5,30 6 6 5,70 5,68 

Màrqueting de Serveis 568324 22 22,73% 7,40 7,80 7,40 8,40 7,60 7,80 

Màrqueting en Línia 568313 36 22,22% 4,75 5,50 5,88 6,13 5,38 5,94 

Màrqueting Relacional 568323 15 80% 8,58 9,08 8,08 8,83 8,58 8,55 

Noves Tendències en 
Direcció de Vendes 

568320 23 21,74% 9,20 8,60 8,80 9,20 8,60 8,50 

Ordenació del Mercat i la 
Publicitat 

568337 10 30% 7,33 5,67 6,33 7,67 6,67 6,33 

Teoria de Jocs Aplicada 
al Màrqueting 

568328 21 28,57% 7,50 7,33 8,50 7,67 6 7,80 

Trade Màrqueting 568321 26 30,77% 7,50 7,75 8,38 8 8 7,56 

Xarxes Socials 568331 11 27,27% 8,67 9,33 9,33 8,33 9,67 8,75 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment   
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MIM 
Qualificacions assignatures del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi Econòmica Aplicada i Entorn 
Empresarial (568336) 

0 4 0 0 0 4 0 100% 100% 0% 

Anàlisi Econòmica Aplicada i Entorn 
Empresarial (568336) 

0 7 3 1 0 11 0 100% 100% 0% 

Avenços en el Comportament del 
Consumidor (568316) 

0 32 6 2 0 40 0 100% 100% 0% 

Direcció Publicitària (568325) 0 18 6 0 0 24 0 100% 100% 0% 

Distribució Internacional (568327) 3 3 0 0 0 7 1 100% 85,71% 14,29% 

Gestió de Marca (568319) 17 8 0 0 0 25 0 100% 100% 0% 

Instruments Comptables i Financers per al 
Màrqueting (568330) 

0 0 8 0 0 8 0 100% 100% 0% 

Intel·ligència Empresarial (568332) 0 8 3 0 0 11 0 100% 100% 0% 

Investigació de la Comunicació (568333) 16 9 0 0 0 25 0 100% 100% 0% 

Investigació de la Distribució (568326) 0 8 8 0 0 16 0 100% 100% 0% 

Investigació de Mercats Aplicada (568315) 8 30 0 0 0 40 2 100% 95% 5% 

Investigació Qualitativa (568334) 0 1 6 0 0 7 0 100% 100% 0% 

Màrqueting Aplicat (568314) 1 33 7 0 0 41 0 100% 100% 0% 

Màrqueting de Serveis (568324) 1 18 5 0 0 25 1 100% 96% 4% 

Màrqueting en Línia (568313) 3 30 7 0 0 40 0 100% 100% 0% 

Màrqueting Relacional (568323) 0 15 0 0 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Marxandatge (568322) 1 20 3 0 0 24 0 100% 100% 0% 

Mètodes Quantitatius Aplicats al Màrqueting 
(568329) 

1 3 1 0 0 5 0 100% 100% 0% 

Noves Tendències en Direcció de Vendes 
(568320) 

0 17 10 0 0 27 0 100% 100% 0% 
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Ordenació del Mercat i la Publicitat (568337) 1 2 7 0 0 10 0 100% 100% 0% 

Pràctiques Empresarials (568317) 0 17 8 1 0 26 0 100% 100% 0% 

Tècniques de Segmentació de Mercats 
(568335) 

1 15 0 0 0 16 0 100% 100% 0% 

Teoria de Jocs Aplicada al Màrqueting 
(568328) 

5 11 5 2 0 23 0 100% 100% 0% 

Trade Màrqueting (568321) 14 13 0 0 0 27 0 100% 100% 0% 

Treball Final de Màster (568318) 11 23 4 2 0 43 3 100% 93,02% 6,98% 

Xarxes Socials (568331) 0 5 5 1 0 11 0 100% 100% 0% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD504#seguiment


   
 

302 
 

4.9 Annex del Màster de Recerca en Empresa 

 

Taula 6.1 - MRE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Recerca en Empresa 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Control de Gestió per a 
les Petites i Mitjanes 

Empreses 

568300 8 37,50% 5,67 6,33 6,67 8 8 6,33 

Decisions Òptimes i 
Estratègiques per a 

l'Empresa 

568296 16 81,25% 8,77 8,62 8,77 8,85 8,62 9,30 

Disseny, Explotació i 
Interpretació d'Enquestes 

d'Opinió a Empresaris 

568297 14 42,86% 8,50 8,50 8,67 8,33 8,50 8,17 

Estratègies 
d'Internacionalització 

568295 18 38,89% 7,14 7,29 7,57 7,43 7,43 7,43 

Fonaments de Recerca en 
Creació d'Empreses 

568302 15 86,67% 8,31 8,15 8,08 8,54 8 8,50 

Fonaments Metodològics 
de Recerca en Direcció 

d'Empreses I 

568287 18 94,44% 8,82 8,71 8,76 8,82 8,71 9,19 

Fonaments Metodològics 
de Recerca en Direcció 

d'Empreses II 

568289 18 33,33% 5,17 4,83 4,67 5,50 5,50 4,60 

Innovació en l'Empresa i 
Competitivitat 

568303 9 77,78% 7,86 7,29 8 7,29 8,29 8 

Introducció a la Recerca 
en Comptabilitat 

568298 7 85,71% 5,83 5,50 5,50 5,50 5,33 6,50 

La Globalització i les 
Empreses en el Llarg 

Termini 

568306 10 60% 6,50 5,83 5,83 5 6,33 5,80 

L'Empresa en l'Economia 
Contemporània 

568305 8 75% 9,83 9,67 9,83 9,50 9,83 9,60 
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Mètodes Quantitatius per 
a la Recerca en Direcció 

d'Empreses I 

568288 16 93,75% 6,27 6,87 6,87 7,53 6,80 7,64 

Mètodes Quantitatius per 
a la Recerca en Direcció 

d'Empreses II 

568290 17 47,06% 2,75 2,25 3 2,88 3 3,88 

Noves Tendències de 
Recerca en Màrqueting 

568308 10 60% 7,67 7 7,83 7,33 6,50 6,17 

Recerca Avançada en 
Màrqueting 

568309 7 42,86% 3,33 4 5 5 4,67 2,67 

Recerca en Anàlisi 
d'Estats Financers 

568299 11 63,64% 6,29 5,57 5,14 5,71 7 6,57 

Recerca en Direcció 
d'Operacions 

568293 12 66,67% 8,88 8,63 8,63 8,75 8,63 9 

Recerca en Direcció 
Estratègica 

568292 11 45,45% 5,60 5 5 5,40 4,80 5,40 

Tendències de Recerca 
en Finances 

572147 5 60% 8,67 8,67 9 9 8,67 9 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment
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Taula 6.2 - MRE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Recerca en Empresa 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Decisions Òptimes i 
Estratègiques per a 

l'Empresa 

568296 10 40% 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,33 

Disseny, Explotació i 
Interpretació d'Enquestes 

d'Opinió a Empresaris 

568297 9 33,33% 8,67 9,33 9,33 9 8,33 9 

Fonaments de Recerca en 
Creació d'Empreses 

568302 16 25% 6 6,25 6,25 6,75 6 6 

Fonaments Metodològics 
de Recerca en Direcció 

d'Empreses I 

568287 18 33,33% 8,17 9,40 8 7,50 8,67 9 

Mètodes Quantitatius per 
a la Recerca en Direcció 

d'Empreses I 

568288 18 33,33% 6,33 6,33 7,33 6,50 6,33 7,71 

Noves Tendències de 
Recerca en Màrqueting 

568308 11 54,55% 6,17 5,67 5,83 6,83 6,50 6,20 

Recerca Avançada en 
Màrqueting 

568309 10 50% 3,20 2,80 2,80 1,60 1,50 2,50 

Sistemes de Gestió 
Empresarial 

568294 13 30,77% 6,50 8,25 8,50 8,25 7,25 9 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura        
 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment
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Taula 6.4 - MRE 
Qualificacions assignatures del Màster de Recerca en Empresa 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Control de Gestió per a les Petites i Mitjanes 
Empreses (568300) 

3 2 3 1 0 9 0 100% 100% 0% 

Decisions Òptimes i Estratègiques per a 
l'Empresa (568296) 

1 7 1 0 0 10 1 100% 90% 10% 

Disseny, Explotació i Interpretació 
d'Enquestes d'Opinió a Empresaris (568297) 

3 5 1 0 0 9 0 100% 100% 0% 

Estratègies d'Internacionalització (568295) 5 5 2 0 0 12 0 100% 100% 0% 

Fonaments de Direcció i Gestió de Recursos 
Humans (568301) 

3 6 2 0 0 11 0 100% 100% 0% 

Fonaments de Recerca en Creació 
d'Empreses (568302) 

6 8 1 0 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Fonaments Metodològics de Recerca en 
Direcció d'Empreses I (568287) 

8 4 5 0 1 18 0 94,44
% 

94,44% 0% 

Fonaments Metodològics de Recerca en 
Direcció d'Empreses II (568289) 

6 5 5 1 0 17 0 100% 100% 0% 

Innovació en l'Empresa i Competitivitat 
(568303) 

3 3 1 0 0 7 0 100% 100% 0% 

Introducció a la Recerca en Comptabilitat 
(568298) 

0 4 6 0 0 11 1 100% 90,91% 9,09% 

L'Empresa en l'Economia Contemporània 
(568305) 

2 4 0 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Mètodes Quantitatius per a la Recerca en 
Direcció d'Empreses I (568288) 

11 5 1 0 1 19 1 94,44
% 

89,47% 5,26% 

Mètodes Quantitatius per a la Recerca en 
Direcció d'Empreses II (568290) 

10 6 0 0 2 18 0 88,89
% 

88,89% 0% 

Noves Tendències de Recerca en Màrqueting 
(568308) 

0 9 2 0 0 11 0 100% 100% 0% 

Presa de Decisions en Màrqueting (568310) 0 4 5 0 0 9 0 100% 100% 0% 

Recerca Avançada en Màrqueting (568309) 0 9 1 0 0 10 0 100% 100% 0% 
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Recerca en Anàlisi d'Estats Financers 
(568299) 

2 0 3 1 0 6 0 100% 100% 0% 

Recerca en Direcció Estratègica (568292) 5 4 0 0 0 9 0 100% 100% 0% 

Sistemes de Gestió Empresarial (568294) 7 3 3 0 0 13 0 100% 100% 0% 

Tendències de Recerca en Finances (572147) 2 2 0 1 0 5 0 100% 100% 0% 

Treball Final de Màster (568291) 3 9 3 0 1 17 1 93,75
% 

88,24% 5,88% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S07#seguiment  
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4.10 Annex del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

 

Taula 6.1 - MSO 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Art, Cultura i Creativitat 570206 14 57,14% 7,50 7,50 8,38 8,88 8,50 6,44 

Desenvolupament 
Sostenible 

570195 5 80% 9,50 9,75 9,75 9,50 9,75 9,25 

Desigualtats Educatives i 
la seva Superació 

570201 15 53,33% 7,13 8 7,38 8,63 8,25 8,25 

Moviments Socials, 
Opinió Pública i Conflicte 

Social 

570204 14 50% 9,29 9,29 9,43 9,29 9,57 9,38 

Qualitat de Vida i 
Seguretat 

570198 9 44,44% 8 8 8,50 9,25 9 9 

Seguretat, Tecnologies i 
Exclusió Social 

570202 5 80% 8,75 8,25 8,50 8,75 9,25 9 

Seminari 570192 15 53,33% 8,63 9 9,38 9,38 8,88 9,50 

Tècniques d'Investigació 
Social I 

570190 15 20% 9,67 9,33 9,33 9,33 9,67 9,33 

Tècniques d'Investigació 
Social II 

570191 15 46,67% 7,86 8,14 8,29 8 9,14 8,63 

Temps, Treballs i Famílies 570197 5 100% 8,60 8,80 9 8,80 8,60 9,38 

Teories Sociològiques 570188 15 20% 6,67 6,67 5,67 8 8 5,50 

Violència de Gènere i 
Teories Feministes 

570200 11 45,45% 8,80 9,20 9,60 9,40 9,40 9,60 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment
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(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura 
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Taula 6.2 - MSO 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Estructura i Canvi Social 570189 16 31,25% 9,60 8,80 8,80 8,60 9,40 9,40 

Qualitat de Vida i 
Seguretat 

570198 5 60% 7 7,67 6,67 8,67 6,67 7,50 

Tècniques d'Investigació 
Social I 

570190 15 40% 9,50 9,67 9,17 9 9,33 9,83 

Temps, Treballs i Famílies 570197 8 37,50% 8,33 8 7,67 6,33 8 8,67 

Teories Sociològiques 570188 15 33,33% 5,80 6,20 6,20 6,80 6 5,40 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MSO 
Qualificacions assignatures del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Art, Cultura i Creativitat (570206) 0 4 1 1 0 6 0 100% 100% 0% 

Ciutadania i Innovació Social (570194) 0 11 0 0 0 11 0 100% 100% 0% 

Desenvolupament Sostenible (570195) 0 2 2 0 0 5 1 100% 80% 20% 

Desigualtats Educatives i la seva Superació 
(570201) 

0 0 5 0 0 6 1 100% 83,33% 16,67% 

Dones, Control i Exclusió Social (570199) 1 5 0 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Estructura i Canvi Social (570189) 1 7 5 1 0 16 2 100% 87,50% 12,50% 

Moviments Socials, Opinió Pública i 
Conflicte Social (570204) 

0 6 4 1 0 11 0 100% 100% 0% 

Pràctiques Professionals (570208) 0 2 8 1 0 13 0 84,62
% 

84,62% 0% 

Qualitat de Vida i Seguretat (570198) 0 3 1 1 0 5 0 100% 100% 0% 

Seguretat, Tecnologies i Exclusió Social 
(570202) 

1 2 2 0 0 5 0 100% 100% 0% 

Seminari (570192) 0 10 3 0 0 16 3 100% 81,25% 18,75% 

Sociologia Econòmica i Polítiques de 
Benestar (570196) 

3 3 2 0 0 8 0 100% 100% 0% 

Tècniques d'Investigació Social I (570190) 4 5 6 0 0 15 0 100% 100% 0% 

Tècniques d'Investigació Social II (570191) 1 7 5 0 0 14 1 100% 92,86% 7,14% 

Temps, Treballs i Famílies (570197) 1 2 4 1 0 8 0 100% 100% 0% 

Teories Sociològiques (570188) 0 2 13 0 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Territori, Població i Migracions (570193) 0 4 2 1 0 8 1 100% 87,50% 12,50% 

Treball Final de Màster (570209) 1 7 6 3 0 18 1 100% 94,44% 5,56% 

Violència de Gènere i Teories Feministes 
(570200) 

0 2 4 0 0 6 0 100% 100% 0% 
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Xarxes Socials i Capital Social (570203) 1 3 4 2 0 11 1 100% 90,91% 9,09% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0V02#seguiment  
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4.11 Annex del Màster d'Història Econòmica 

 

Taula 6.1 - MHE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del d'Història Econòmica 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Històrica del 
Desenvolupament 
Econòmic 

570439 12 50% 8,83 8,67 7,33 9 8,67 8,35 

Canvi Tècnic i 
Desenvolupament 
Econòmic 

570444 6 50% 7,67 8 8,67 8 7,67 8,67 

Experiències Regionals 
de Desenvolupament 

570450 8 75% 9,33 9,17 7,67 9 9 8,42 

Hisenda i Estat del 
Benestar 

570447 10 50% 9,20 8,80 9,20 8,80 9 8,90 

Història Agrària 570440 10 40% 8,50 9 8,50 9 9 8,75 

Història del Pensament 
Econòmic 

570452 12 33,33% 9 9 8,75 9,25 9,50 8,75 

Història Econòmica 
d'Amèrica Llatina 

570454 6 100% 9,17 9,33 8,67 8,33 9,33 9,08 

Història Econòmica de 
l'Empresa 

570449 9 44,44% 8,75 7,75 6,75 8 8,25 8,50 

Història Industrial 570448 8 62,50% 9 8,20 8,40 9 9 8,95 

La Globalització en la 
Història 

570451 10 60% 8,67 8,17 9 8,60 8,50 8,78 

Mercats de Treball 570443 14 71,43% 8,20 8,80 8,80 8,70 8,70 8,70 

Població, Recursos i 
Creixement Econòmic 

570442 13 38,46% 6,60 7 7,40 7,40 7,80 7,38 

Sistemes Agroalimentaris 
i Desenvolupament 
Econòmic 

570441 11 72,73% 8,50 9 8,63 8,13 9,13 8,44 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura 
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Taula 6.2 - MHE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del d'Història Econòmica 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Històrica del 
Desenvolupament 
Econòmic 

570439 20 55% 9,55 9,55 9,36 9,64 9,45 9,41 

Canvi Institucional i 
Dinàmica Econòmica 

570445 15 53,33% 8,50 8,13 8,88 8,63 8,75 0 

Canvi Tècnic i 
Desenvolupament 
Econòmic 

570444 8 37,50% 7,33 6,67 7 9 6,67 0 

Hisenda i Estat del 
Benestar 

570447 17 64,71% 9,27 9,27 9 7,91 9,45 9,30 

Història Agrària 570440 23 52,17% 9,08 9,75 9,67 9,58 9,50 0 

Història Ambiental: 
Energia i Territori 

570453 8 50% 10 10 10 10 10 10 

Història del Pensament 
Econòmic 

570452 21 42,86% 9,56 9,33 9,56 9,33 9,56 9,56 

Història Econòmica 
d'Amèrica Llatina 

570454 16 37,50% 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,80 

Història Econòmica de 
l'Empresa 

570449 8 62,50% 9,20 9,40 9,60 8,60 9,40 9,38 

Història Financera 570446 10 60% 9,17 9,33 9,83 9,67 9,67 9,67 

Història Industrial 570448 10 50% 7,60 7,20 7,60 6,40 6,60 8,64 

La Globalització en la 
Història 

570451 19 47,37% 9,56 9,67 9,44 9,67 9,67 9,75 

Mercats de Treball 570443 20 45% 8,67 8,22 8,78 7,67 9 0 

Població, Recursos i 
Creixement Econòmic 

570442 19 52,63% 8,30 8,20 8,20 8,60 8,50 0 

Regulació i Desregulació 570456 9 33,33% 5 3,67 4,67 7,33 3,67 0 

Sistemes Agroalimentaris 
i Desenvolupament 
Econòmic 

570441 21 33,33% 7,86 8,86 8,71 9,14 8 0 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MHE 
Qualificacions assignatures del d'Història Econòmica 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi Històrica del Desenvolupament 
Econòmic (570439) 

4 10 2 1 2 21 2 89,47
% 

80,95% 9,52% 

Canvi Institucional i Dinàmica Econòmica 
(570445) 

3 8 1 1 0 15 2 100% 86,67% 13,33% 

Canvi Tècnic i Desenvolupament Econòmic 
(570444) 

0 4 1 1 0 8 2 100% 75% 25% 

Experiències Regionals de Desenvolupament 
(570450) 

0 3 0 1 1 5 0 80% 80% 0% 

Hisenda i Estat del Benestar (570447) 3 9 3 1 0 18 2 100% 88,89% 11,11% 

Història Agrària (570440) 6 12 1 1 0 23 3 100% 86,96% 13,04% 

Història Ambiental: Energia i Territori 
(570453) 

1 3 3 0 0 8 1 100% 87,50% 12,50% 

Història del Pensament Econòmic (570452) 0 9 7 1 0 22 5 100% 77,27% 22,73% 

Història Econòmica d'Amèrica Llatina 
(570454) 

3 4 4 1 0 16 4 100% 75% 25% 

Història Econòmica de l'Empresa (570449) 2 2 2 1 0 8 1 100% 87,50% 12,50% 

Història Financera (570446) 4 3 3 1 0 12 1 100% 91,67% 8,33% 

Història Industrial (570448) 0 2 5 1 0 10 2 100% 80% 20% 

La Globalització en la Història (570451) 5 9 4 1 0 19 0 100% 100% 0% 

Mercats de Treball (570443) 1 9 5 1 2 20 2 88,89
% 

80% 10% 

Població, Recursos i Creixement Econòmic 
(570442) 

0 14 0 1 0 20 5 100% 75% 25% 

Regulació i Desregulació (570456) 1 3 2 1 0 9 2 100% 77,78% 22,22% 

Sistemes Agroalimentaris i 
Desenvolupament Econòmic (570441) 

0 7 10 1 0 21 3 100% 85,71% 14,29% 

Treball Final de Màster (570455) 5 8 4 1 0 23 5 100% 78,26% 21,74% 
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Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment 
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4.12 Annex del Màster d'Economia 
 

Taula 6.1 - MEC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster d’economia 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi i Avaluació de 
Polítiques Públiques 

570071 10 60% 8,67 8,67 7,83 8,50 8,83 8,17 

Comerç Internacional 570062 14 35,71% 8,60 8,60 8,60 8,40 8,80 9,20 

Creixement Econòmic II 570063 6 83,33% 8 9 9,40 8,60 9,40 9,20 

Decisions Intertemporals 
i Preferències Temporals 

570066 8 50% 8,25 8 8,75 8,25 8,75 9,13 

Econometria Espacial 570058 14 50% 9,86 9,71 9,71 9,86 9,57 9,88 

Econometria I 570051 21 47,62% 8,60 8,50 8,20 8,50 9,50 8,80 

Econometria II 570052 23 39,13% 7,78 7,33 7,11 7,78 7,33 8 

Economia de les 
Infraestructures i del 

Transport 

570073 6 50% 8,67 8,33 8 7 7,67 8,33 

Economia Pública I: 
Despesa Pública i 
Economia Política 

570053 17 47,06% 6,75 5,88 6,75 7,50 6,50 7,07 

L'Economia de l'Estat del 
Benestar 

570056 5 60% 7,33 7 6 8,67 7,67 8,17 

Macroeconomia I 570049 20 45% 6,56 6,33 6,33 6,78 5,44 6,40 

Macroeconomia II 570050 21 47,62% 7,80 7,40 6,40 6,90 6,20 7,67 

Matemàtiques I 570041 21 52,38% 6,64 6,55 6,91 7,36 6,64 6,73 

Matemàtiques II 570046 21 42,86% 8,56 7,78 8 8,11 8,11 8,50 

Microeconomia I 570047 21 47,62% 6,80 6,80 6,60 6,80 6,70 7,45 

Microeconomia II 570048 22 45,45% 8,40 8,70 9,10 8,50 8 9,50 
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Organització Industrial 
Empírica 

570072 6 50% 9,67 9,67 9,33 8 9,33 9,33 

Organització Industrial i 
Regulació 

570069 11 45,45% 9,60 9 9,20 9,60 9,40 0 

Perspectiva Empírica del 
Creixement Econòmic 

570064 6 83,33% 9,20 8,40 8,60 8,20 8 8,90 

Regulació, Privatització i 
Institucions 

570070 9 44,44% 8,50 7 8,75 8,75 7,50 7,57 

Teoria de Jocs 570065 13 38,46% 9,40 8,80 7,60 7,60 9,40 9,20 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 
 Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.2 - MEC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster d’economia 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi i Avaluació de 
Polítiques Públiques 

570071 19 31,58% 8,83 8,17 8,17 8,83 9,33 8,20 

Comerç Internacional 570062 19 63,16% 7,67 7,42 7,75 8,25 7 7,61 

Creixement Econòmic I 570081 20 75% 6,87 7,40 7,53 6,67 7,33 7,80 

Dades de Panell 570074 14 28,57% 8,50 6,50 8,25 7,50 8 8,33 

Decisions Cooperatives i 
Elecció Social 

570067 14 21,43% 9 9 9,33 8,67 8 8,67 

Decisions Intertemporals 
i Preferències Temporals 

570066 17 52,94% 7,22 7 7,11 8 7,33 8,56 

Econometria Espacial 570058 16 56,25% 9,11 9,22 9 9,22 9 9,56 

Econometria I 570051 35 45,71% 7,25 6,94 7,25 8,06 8,50 6,91 

Econometria II 570052 30 26,67% 6,88 7 6,50 7,38 6,50 6,88 

Economia de les 
Infraestructures i del 

Transport 

570073 16 25% 7,25 7,75 6,75 8 6,25 8,25 

Economia Pública I: 
Despesa Pública i 
Economia Política 

570053 17 70,59% 5,64 5,55 5,36 6,25 6,18 6,29 

Economia Pública II: 
Teoria de la Imposició 

570054 16 25% 8,50 7,75 8 6,25 7,75 8,83 

Economia Regional i 
Urbana 

570059 16 31,25% 7,20 6,40 8,40 8,20 8 8,50 

Federalisme Fiscal 570055 10 60% 5,17 5,33 3,50 7,33 5,33 6,56 

Geografia Econòmica 570060 16 37,50% 6,67 6,83 6,50 8,50 6,50 7,83 

L'Economia de l'Estat del 
Benestar 

570056 14 35,71% 9 8,80 8,80 8,40 8,20 9 

Macroeconomia I 570049 31 45,16% 7,36 7,07 6,93 6,43 6,86 7,73 

Macroeconomia II 570050 29 24,14% 3,86 3,57 4 5,43 4,14 4,57 

Matemàtiques I 570041 30 50% 7,80 6,67 6,87 7,73 6,53 7,77 

Matemàtiques II 570046 27 29,63% 8,63 8,25 9 8 7,75 8,44 
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Mercats Bilaterals, 
Subhastes i Experiments 

570068 10 40% 9 7,75 6,75 8,50 9 9,25 

Mètodes Empírics en 
Economia Regional i 

Urbana 

570061 13 23,08% 7,67 7 7 7,67 8,67 9,17 

Microeconometria 570075 13 30,77% 9,50 9,50 9,50 9,25 9,50 9,67 

Microeconomia I 570047 32 40,63% 6,38 5,46 6,25 7 6,67 6,31 

Microeconomia II 570048 28 28,57% 8,38 7,88 8 7,63 7 8,50 

Organització Industrial 
Empírica 

570072 15 33,33% 7 7 6,60 3,20 5,80 8,50 

Organització Industrial i 
Regulació 

570069 9 66,67% 8,67 8,50 7 8,33 8,17 9,17 

Perspectiva Empírica del 
Creixement Econòmic 

570064 10 40% 10 9,25 9,25 8,25 8,75 9,57 

Regulació, Privatització i 
Institucions 

570070 19 31,58% 8,67 8,50 7,83 9,50 9,17 9 

Teoria de Jocs 570065 18 72,22% 8 8,08 7,54 6,69 7,54 8,77 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment 
 Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MEC 
Qualificacions assignatures del Màster d’economia 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques 
(570071) 

2 11 0 2 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Comerç Internacional (570062) 7 10 0 1 1 19 0 94,74
% 

94,74% 0% 

Creixement Econòmic I (570081) 0 18 1 1 0 21 1 100% 95,24% 4,76% 

Creixement Econòmic II (570063) 1 4 4 0 0 9 0 100% 100% 0% 

Dades de Panell (570074) 0 8 2 0 0 11 1 100% 90,91% 9,09% 

Decisions Cooperatives i Elecció Social 
(570067) 

4 4 1 1 0 10 0 100% 100% 0% 

Decisions Intertemporals i Preferències 
Temporals (570066) 

5 9 2 1 0 18 1 100% 94,44% 5,56% 

Econometria Espacial (570058) 9 3 1 1 1 15 0 93,33
% 

93,33% 0% 

Econometria I (570051) 21 6 0 1 5 36 3 84,85
% 

77,78% 8,33% 

Econometria II (570052) 19 4 1 0 7 32 1 77,42
% 

75% 3,13% 

Economia de les Infraestructures i del 
Transport (570073) 

0 11 4 0 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Economia Ecològica (570078) 0 4 1 0 0 5 0 100% 100% 0% 

Economia Pública I: Despesa Pública i 
Economia Política (570053) 

13 5 0 1 0 19 0 100% 100% 0% 

Economia Pública II: Teoria de la Imposició 
(570054) 

4 5 0 0 1 10 0 90% 90% 0% 

Economia Regional i Urbana (570059) 2 5 4 1 0 12 0 100% 100% 0% 

Federalisme Fiscal (570055) 6 0 0 0 3 9 0 66,67
% 

66,67% 0% 

Geografia Econòmica (570060) 5 7 2 0 0 14 0 100% 100% 0% 
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Història Econòmica (570077) 0 3 1 0 0 5 1 100% 80% 20% 

L'Economia de l'Estat del Benestar (570056) 1 10 1 0 0 12 0 100% 100% 0% 

Macroeconometria (570076) 3 4 1 1 0 10 1 100% 90% 10% 

Macroeconomia I (570049) 13 12 0 2 2 31 2 93,10
% 

87,10% 6,45% 

Macroeconomia II (570050) 9 13 2 0 4 31 3 85,71
% 

77,42% 9,68% 

Matemàtiques I (570041) 12 10 2 1 5 31 1 83,33
% 

80,65% 3,23% 

Matemàtiques II (570046) 13 8 5 1 1 29 1 96,43
% 

93,10% 3,45% 

Mercats Bilaterals, Subhastes i Experiments 
(570068) 

0 7 3 0 0 10 0 100% 100% 0% 

Mètodes Empírics en Economia Regional i 
Urbana (570061) 

4 6 1 0 1 12 0 91,67
% 

91,67% 0% 

Microeconometria (570075) 0 1 9 0 0 10 0 100% 100% 0% 

Microeconomia I (570047) 23 6 0 1 0 32 2 100% 93,75% 6,25% 

Microeconomia II (570048) 5 19 4 1 0 30 1 100% 96,67% 3,33% 

Organització Industrial Empírica (570072) 2 7 5 1 0 15 0 100% 100% 0% 

Organització Industrial i Regulació (570069) 5 2 0 0 1 8 0 87,50
% 

87,50% 0% 

Perspectiva Empírica del Creixement 
Econòmic (570064) 

1 3 3 1 0 8 0 100% 100% 0% 

Regulació, Privatització i Institucions 
(570070) 

3 9 3 0 0 15 0 100% 100% 0% 

Teoria de Jocs (570065) 9 4 4 1 0 19 1 100% 94,74% 5,26% 

Treball Final de Màster (570079) 4 8 2 1 0 18 3 100% 83,33% 16,67% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T07#seguiment  
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4.13 Annex del Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 

 

Taula 6.1 - MERC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Dades I: 
Estadística 

570087 18 61,11% 7,82 7,55 6,91 8,73 7,27 7,73 

Anàlisi de Dades II: 
Econometria 

570088 20 45% 8,67 8,56 8,22 9,11 8,67 9,11 

Dret Europeu dels Serveis 
Públics 

570086 23 39,13% 3,78 2,67 3 3,67 2,67 0 

Economia de la Regulació 570082 20 70% 8,57 8,71 8,50 8,71 8,50 9,25 

Economia dels Serveis 
Públics 

570080 20 65% 7,92 7,92 7,62 7,62 8,15 8,19 

Economia i Regulació de 
l'Energia 

570093 20 65% 6,46 6,46 6,77 7,15 6,85 8,71 

Economia i Regulació de 
les Infraestructures i els 

Transports 

570096 18 38,89% 7,57 6,71 5,43 6,43 7,43 7,86 

Economia i Regulació de 
les Telecomunicacions 

570094 22 40,91% 7,33 6,89 6,78 7,67 7,44 8,13 

Economia i Regulació 
dels Serveis d'Aigua 

570095 11 63,64% 8,86 9 9 9,14 9,14 9,33 

Introducció a l'Economia 
de la Competència 

570090 18 61,11% 8,64 9 8,64 8,55 8,73 9,09 

Política de Competència 570083 20 65% 7,62 7,46 6,38 7,46 7,54 0 

Reformes i Polítiques de 
Servei Públic 

570085 22 40,91% 8,22 8,67 8,11 9 8,44 9,33 

Tècniques Quantitatives 
per a la Regulació i la 

Competència 

570084 22 40,91% 8 8,22 8,33 8,78 8,56 9 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
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Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
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Taula 6.2 - MERC 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Dades I: 
Estadística 

570087 7 57,14% 9,25 9,75 9,75 9,75 9,75 9 

Anàlisi de Dades II: 
Econometria 

570088 8 50% 9 9 9 9,25 9,25 8,50 

Avaluació de Polítiques i 
Projectes 

572699 16 75% 8,17 8,08 8,42 8,58 8,42 8,23 

Dret Europeu dels Serveis 
Públics 

570086 22 72,73% 7,31 7,69 7,88 7,63 7,56 0 

Economia de la Regulació 570082 22 77,27% 9,18 9,41 9,53 9,41 9,24 9,35 

Economia dels Serveis 
Públics 

570080 22 68,18% 8,07 8 8,47 8,87 8,07 7,71 

Economia i Regulació de 
l'Energia 

570093 18 72,22% 7,77 8,15 7,77 8 8,85 8,83 

Economia i Regulació de 
les Infraestructures i els 

Transports 

570096 15 66,67% 6,60 6,80 6,80 7,10 7,60 7,41 

Economia i Regulació de 
les Telecomunicacions 

570094 11 63,64% 8,86 8,57 8,43 8,57 9 9,07 

Economia i Regulació 
dels Serveis d'Aigua 

570095 19 68,42% 8,31 8 8,08 8,62 8,38 8,42 

Introducció a l'Economia 
de la Competència 

570090 7 57,14% 9,50 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 

Política de Competència 570083 22 50% 8,36 8,36 8,45 8,36 8,55 8,10 

Privatització, 
Contractació Externa de 

Serveis i Partenariats 
Publicoprivats 

572698 13 76,92% 8,10 8,30 8,30 8,50 8,90 8,11 

Reformes i Polítiques de 
Servei Públic 

570085 22 68,18% 8,80 8,80 8,60 8,80 8,53 9 
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Tècniques Quantitatives 
per a la Regulació i la 

Competència 

570084 22 77,27% 8,82 8,94 8,88 8,76 9,06 9,38 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
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Taula 6.4 - MERC 
Qualificacions assignatures del al Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics  

Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi de Dades I: Estadística (570087) 3 2 1 1 0 7 0 100% 100% 0% 

Anàlisi de Dades II: Econometria (570088) 6 1 1 0 0 8 0 100% 100% 0% 

Avaluació de Polítiques i Projectes (572699) 3 9 3 0 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Dret Europeu dels Serveis Públics (570086) 0 16 4 2 0 22 0 100% 100% 0% 

Economia de la Regulació (570082) 8 11 1 2 0 22 0 100% 100% 0% 

Economia dels Serveis Públics (570080) 3 15 3 1 0 22 0 100% 100% 0% 

Economia i Regulació de l'Energia (570093) 2 11 5 0 0 18 0 100% 100% 0% 

Economia i Regulació de les Infraestructures 
i els Transports (570096) 

2 12 1 0 0 15 0 100% 100% 0% 

Economia i Regulació de les 
Telecomunicacions (570094) 

0 4 7 0 0 11 0 100% 100% 0% 

Economia i Regulació dels Serveis d'Aigua 
(570095) 

4 11 3 1 0 19 0 100% 100% 0% 

Introducció a l'Economia de la Competència 
(570090) 

0 3 3 1 0 7 0 100% 100% 0% 

Política de Competència (570083) 3 17 2 0 0 22 0 100% 100% 0% 

Privatització, Contractació Externa de 
Serveis i Partenariats Publicoprivats 

(572698) 

1 9 4 0 0 14 0 100% 100% 0% 

Reformes i Polítiques de Servei Públic 
(570085) 

2 14 6 0 0 22 0 100% 100% 0% 

Tècniques Quantitatives per a la Regulació i 
la Competència (570084) 

0 14 7 1 0 22 0 100% 100% 0% 

Treball Final de Màster (570098) 4 13 5 1 0 25 2 100% 92% 8% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D7#seguiment
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4.14 Annex del Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics 
 

Taula 6.1 - MOI 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster d'Internacionalització 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Amèrica Llatina 570433 26 76,92% 4,75 4,90 5,30 5,65 5,05 5,05 

Àsia-Pacífic 570432 24 75% 7,56 7,94 7,67 7,33 7,94 7,61 

Dret, Economia i 
Globalització 

570428 23 82,61% 8,68 8,95 8,89 9,16 9,26 9,32 

Economia del 
Desenvolupament 

570424 16 81,25% 9,23 9 8,85 9,31 9,08 9,15 

Economia Internacional 570418 31 77,42% 8,58 7,96 7,79 8,63 8,25 8,92 

Economia Mundial i 
Organització Econòmica 
Internacional 

570419 31 70,97% 6,77 6,82 7,09 7,50 7,05 6,61 

Fiscalitat Internacional 570431 7 85,71% 2,67 3,33 4,17 4 5,67 3 

Internacionalització de 
l'Activitat Empresarial 

570422 31 77,42% 5,71 5,63 5,67 6,83 5,92 5,54 

Introducció a l'Economia i 
el Dret 

570438 8 37,50% 7,67 7,33 8 7,33 8,33 8,75 

Marc Jurídic dels Negocis 
Internacionals 

570423 31 74,19% 5,57 5,48 5,78 6,35 5,30 5,27 

Normes Comptables 
Internacionals 

570430 6 66,67% 8 8 7,50 8 8 8,75 

Ordenament Jurídic 
Internacional 

570420 30 76,67% 9 8,87 8,74 9,09 8,74 9 

Relacions Internacionals 570421 31 74,19% 9,17 8,96 9,13 9,04 9,35 9,78 

Salut Global 570436 11 72,73% 8,25 7,63 8,38 8,25 8,38 8,50 

Temes de Globalització 570426 15 73,33% 8,45 8,36 8,64 8,55 8,91 8,73 

Temes de Política 
Internacional 

570427 16 56,25% 7 6,44 6,33 6,11 6 7,22 
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Temes d'Economia 
Internacional 

570425 18 72,22% 8,77 8,77 8,54 8,54 8,85 9,15 

Unió Europea i altres 
Economies Avançades 

570437 18 72,22% 7,54 7,23 7,31 7,69 7,23 7,12 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura   
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment
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Taula 6.2 - MOI 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster d'Internacionalització 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Amèrica Llatina 570433 25 56% 8,43 8,36 8,57 8,71 8,77 9,18 

Àsia-Pacífic 570432 16 50% 8,63 8,63 8,38 8 8,13 9 

Dret, Economia i 
Globalització 

570428 20 60% 8,67 8,25 8,25 8,33 9,33 9,75 

Economia del 
Desenvolupament 

570424 5 80% 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

Economia Internacional 570418 25 76% 9,05 8,37 8,63 9,16 8,95 8,79 

Economia Mundial i 
Organització Econòmica 
Internacional 

570419 25 76% 7,68 7,05 8,32 8 7,58 7,74 

Internacionalització de 
l'Activitat Empresarial 

570422 24 75% 7,56 7,33 7,72 7,67 7,28 8,06 

Marc Jurídic dels Negocis 
Internacionals 

570423 26 69,23% 7,17 7,17 7,67 8,06 7 6,42 

Ordenament Jurídic 
Internacional 

570420 24 79,17% 8,32 7 7,16 8,26 8,16 5,79 

Relacions Internacionals 570421 25 76% 9,37 9,37 9 9,32 9,53 9,53 

Salut Global 570436 19 52,63% 7 7,40 5,40 7 6,60 6,11 

Temes de Globalització 570426 16 50% 8,75 9 9,13 9,25 9,25 9,25 

Temes de Política 
Internacional 

570427 14 57,14% 3,88 4 4,75 5,13 3,38 5,25 

Temes d'Economia 
Internacional 

570425 21 61,90% 7,46 7,92 7,85 7,08 8 9,17 

Unió Europea i altres 
Economies Avançades 

570437 20 60% 6,42 6,17 6,17 7,17 5,83 7,25 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment
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(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 – MOI  
Qualificacions assignatures del Màster d'Internacionalització 

 Curs 2016-17 

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Amèrica Llatina (570433) 1 18 4 0 0 24 1 100% 95,83% 4,17% 

Àsia-Pacífic (570432) 0 9 4 0 0 13 0 100% 100% 0% 

Dret, Economia i Globalització (570428) 2 11 4 1 0 18 0 100% 100% 0% 

Economia del Desenvolupament (570424) 3 2 0 0 0 5 0 100% 100% 0% 

Economia Internacional (570418) 10 12 1 1 0 25 1 100% 96% 4% 

Economia Mundial i Organització Econòmica 
Internacional (570419) 

13 10 0 0 1 26 2 95,83
% 

88,46% 7,69% 

Internacionalització de l'Activitat Empresarial 
(570422) 

11 10 2 0 0 25 2 100% 92% 8% 

Marc Jurídic dels Negocis Internacionals 
(570423) 

13 11 1 0 0 26 1 100% 96,15% 3,85% 

Normes Comptables Internacionals (570430) 3 0 0 0 0 3 0 100% 100% 0% 

Ordenament Jurídic Internacional (570420) 5 13 4 1 0 25 2 100% 92% 8% 

Pràcticum (572256) 1 2 3 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Pràctiques Externes (570434) 1 3 19 0 0 23 0 100% 100% 0% 

Relacions Internacionals (570421) 6 14 3 1 0 25 1 100% 96% 4% 

Salut Global (570436) 9 8 3 0 0 20 0 100% 100% 0% 

Temes de Globalització (570426) 2 8 5 0 0 15 0 100% 100% 0% 

Temes de Política Internacional (570427) 2 8 2 0 0 12 0 100% 100% 0% 

Temes d'Economia Internacional (570425) 4 12 3 1 0 20 0 100% 100% 0% 

Treball Final de Màster (570435) 3 14 9 0 0 34 8 100% 76,47% 23,53% 

Unió Europea i altres Economies Avançades 
(570437) 

0 14 3 1 0 18 0 100% 100% 0% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment  
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0P02#seguiment
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4.15 Annex del  Màster de Direcció d'Empreses de l’Esport 

 

Taula 6.1 - MDE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

Curs 2015-16 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Negoci i 
Negociació. 
Emprenedoria 

570319 17 94,12% 7,38 7,50 7,69 7,94 7,25 7,84 

Control de Gestió: 
Decisions, Pressupostos i 
Comptabilitat Pública 

570320 18 66,67% 8,33 8,17 8,25 8,17 7,83 7,88 

Gestió d'Equips i 
Desenvolupament 
d'Habilitats Directives 

570330 18 66,67% 8,42 9,33 9,25 8,83 8,33 9,18 

Gestió i Planificació de 
Serveis 

570328 18 44,44% 9 9,25 8,63 7,75 9,50 9,33 

Institucions Esportives i 
Formes de Contractació 
Laboral 

570318 19 42,11% 4,88 3,43 4,83 6 5,43 6,32 

Màrqueting de Serveis i 
Investigació de Mercats 

570321 18 61,11% 8,36 8 7,82 8,27 8,18 7,75 

Mètodes d'Investigació 
Quantitativa i Qualitativa i 
Sociologia de l'Esport 

570323 19 42,11% 5,50 5,63 5,88 6,88 5,63 7,31 

Patrocini, Publicitat, 
Mitjans i Relacions 
Públiques 

570322 17 70,59% 8,08 7,67 7,25 7,75 8 8,54 

Planificació 
d'Esdeveniments 
Esportius 

570327 18 61,11% 5,73 5,55 5 6 5,18 6,10 

Seminaris d'Actualització 570329 19 36,84% 6,14 6,14 6,14 6,29 4,86 4,89 
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Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          
(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment
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Taula 6.2 - MDE 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculat
s 

% respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega 
de treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi de Negoci i 
Negociació. 
Emprenedoria 

570319 21 80,95% 7,29 6,82 7,18 6,94 7,06 7,14 

Control de Gestió: 
Decisions, Pressupostos i 
Comptabilitat Pública 

570320 20 40% 7,25 7,75 7,50 7,63 7,50 6,90 

Esport, Oci i Noves 
Oportunitats de Mercat 

570326 17 76,47% 6,08 6,23 6,08 6,15 6,15 6,92 

Gestió d'Equips i 
Desenvolupament 
d'Habilitats Directives 

570330 20 55% 7,09 7,18 7,27 7,45 7,09 7,90 

Institucions Esportives i 
Formes de Contractació 
Laboral 

570318 19 31,58% 6,17 6,83 6,67 7,33 6,50 7,17 

Màrqueting de Serveis i 
Investigació de Mercats 

570321 20 55% 6,73 6,82 7,10 7,09 6,55 7,40 

Mètodes d'Investigació 
Quantitativa i Qualitativa i 
Sociologia de l'Esport 

570323 20 60% 5,18 5,91 6,09 7,18 5,83 5,59 

Patrocini, Publicitat, 
Mitjans i Relacions 
Públiques 

570322 20 35% 4,43 5 5,29 5,86 5 5,29 

Planificació 
d'Esdeveniments 
Esportius 

570327 20 50% 6,40 6,70 6,90 7,80 6,40 0 

Seminaris d'Actualització 570329 18 27,78% 5,60 6,20 5,60 6,40 5,40 7,29 
Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment  
Nota metodològica: Valoració dels ítems següents en una escala 0-10. No s'han inclòs les assignatures que han obtingut 1 o 2 respostes ni aquelles amb 3 o 4 respostes i un percentatge de resposta inferior al 20% 
(1) En general estic satisfet/a amb l'assignatura             
(2) Les activitats formatives (classes magistrals, exercicis, seminaris, etc.) m'han resultat adequades per aprofitar l'assignatura       
(3) Les activitats d'avaluació m'han semblat adequades per valorar el meu aprenentatge          
(4) Hi ha hagut correspondència entre la feina exigida i el nombre de crèdits de l'assignatura          

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment
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(5) El material d'estudi i de consulta proposat m'ha estat útil per a l'aprenentatge          
(6) En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de l'assignatura         
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Taula 6.4 - MDE 
Qualificacions assignatures del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

 Curs 2016-17  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi de Negoci i Negociació. Emprenedoria 
(570319) 

10 8 3 0 2 23 0 91,30
% 

91,30% 0% 

Control de Gestió: Decisions, Pressupostos i 
Comptabilitat Pública (570320) 

9 10 3 0 0 22 0 100% 100% 0% 

Esport, Oci i Noves Oportunitats de Mercat 
(570326) 

7 12 0 0 0 19 0 100% 100% 0% 

Gestió d'Equips i Desenvolupament 
d'Habilitats Directives (570330) 

0 21 1 0 0 22 0 100% 100% 0% 

Gestió i Planificació de Serveis (570328) 0 8 0 0 0 8 0 100% 100% 0% 

Institucions Esportives i Formes de 
Contractació Laboral (570318) 

4 15 1 0 0 20 0 100% 100% 0% 

Màrqueting de Serveis i Investigació de 
Mercats (570321) 

4 18 0 0 0 22 0 100% 100% 0% 

Mètodes d'Investigació Quantitativa i 
Qualitativa i Sociologia de l'Esport (570323) 

13 8 0 0 1 22 0 95,45
% 

95,45% 0% 

Patrocini, Publicitat, Mitjans i Relacions 
Públiques (570322) 

5 16 0 0 0 21 0 100% 100% 0% 

Planificació d'Esdeveniments Esportius 
(570327) 

0 15 5 0 0 22 2 100% 90,91% 9,09% 

Pràctiques Externes (570331) 4 13 3 0 0 22 2 100% 90,91% 9,09% 

Seminaris d'Actualització (570329) 6 8 4 0 1 19 0 94,74
% 

94,74% 0% 

Treball Final de Màster (570332) 7 9 3 0 0 24 5 100% 79,17% 20,83% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0S0C#seguiment
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5. Relació entre les competències  

5.1 Competències del Grau d’Administració i Direcció d'Empreses 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio  

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética   

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado    

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía  

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG1 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica / 

capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones).   

CG2 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común / capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios 

y en equipos multiculturales).   
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CG3 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos / capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y 

actitudes).   

CG4 - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge 

especialitzat / capacitat de buscar, usar i integrar informació).   

CG5 - Capacidad de interpretar la evolución del entorno y su adaptación.   

CG6 - Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.   

CG7 - Capacidad de administrar tiempo en circunstancias de cambio e incertidumbre.   

CG8 - Capacidad de liderazgo.   

CG9 - Compromiso ético y reconocimiento de los derechos fundamentales.  

Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Capacidad de analizar las organizaciones empresariales y su entorno   

CE2 - Capacidad de adquirir y comprender los conocimientos básicos del funcionamiento de los mercados y de las empresas, tanto en un contexto nacional 

como internacional.   

CE3 - Capacidad de identificar los agentes económicos que configuran una economía, y entender cómo se interrelacionan-  

CE4 - Capacidad de conocer y comprender las realidades social, jurídica e histórica en que se desarrollan los mercados y las empresas.   

CE5 - Capacidad de tomar decisiones en un entorno empresarial.   

CE6 - Capacidad de elaborar, analizar y aplicar la información contable y financiera externa e interna para controlar la gestión y la toma de decisiones.  

   

CE7 - Capacidad de comprender y aplicar los métodos e instrumentos cuantitativos básicos para obtener y analizar la información de la empresa y de su 

entorno socioeconómico.   

CE8 - Capacidad de diseñar, gestionar y crear proyectos empresariales en diferentes tipos de organización.   
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CE9 - Capacidad de conocer los elementos básicos de la competitividad de la empresa y su gestión.   

CE10 - Capacidad de analizar, mediante estudios de caso, los problemas empresariales y emitir informes que den respuesta a estos problemas.    

CE11 - Capacidad de conocer y comprender el comportamiento del consumidor, la estrategia y programa de marketing, y las políticas de producto, precios, 

distribución y comunicación.   

CE12 - Capacidad de aprender y saber aplicar la teoría básica de los impuestos en el ámbito empresarial.   

CE13 - Capacidad de conocer y aplicar la regulación contable de España (Plan General Contable) y de la Unión Europea (Normas Internacionales de Contabilidad 

y Normas Internacionales de Información Financiera) a las operaciones económicas llevadas a cabo por las empresas y los grupos de sociedades.   

CE14 - Capacidad de aprender los aspectos básicos de la gestión financiera de las empresas en sus estrategias de inversión y financiación.  
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TIPO CRÉDITOS MATERIA Créditos Formació Bàsica 
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A
 

COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

 

CG1 X X  X X X X 

CG2   X     

CG3  X      

CG4   X X    

CG5  X    X  

CG6     X  X 

CG7        

CG8        

CG9        

CE1  X X     

CE2 X       

CE3 X       

CE4   X X  X  

CE5 X X   X   

CE6  X      

CE7     X  X 

CE8        

CE9        

CE10        

CE11        

CE12        

CE13        
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CE14        

   

TIPO CRÉDITOS MATERIA Créditos obligatorios 
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COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

CG1  X X   

CG2      

CG3     X 

CG4      

CG5 X X   X 

CG6 X   X  

CG7   X  X 

CG8   X  X 

CG9  X   X 

CE1  X X   

CE2  X    

CE3  X    

CE4  X    

CE5  X  X X 

CE6 X     

CE7   X X  

CE8   X  X 

CE9  X    

CE10 X  X X X 
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CE11   X  X 

CE12  X    

CE13 X     

CE14   X   

 

TIPO 
CRÉDITOS 

MATERIA 

Créditos optativos Crt 
TFG 

A
N

Á
L
IS

IS
 E

S
T
R
A
T
É
G

IC
O

 

A
V
A
N

Z
A
D

O
 P

A
R

A
 L

A
 E

M
P
R
E
S
A
 

O
R

G
A
N

IZ
A
C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

E
M

P
R
E
S
A
 A

V
A
N

Z
A
D

A
 

IN
F
O

R
M

A
C
IÓ

N
 Y

 D
E
C
IS

IÓ
N

 

IN
S
T
R
U

M
E
N

T
O

S
 A

V
A
N

Z
A
D

O
S
 

D
E
 G

E
S
T
IÓ

N
 E

M
P
R
E
S
A
R
IA

L
 

R
E
T
O

S
 D

E
 L

A
 E

M
P
R
E
S
A
 

F
IN

A
N

Z
A
S
 Y

 S
E
G

U
R
O

S
 

M
É
T
O

D
O

S
 C

U
A
N

T
IT

A
T
IV

O
S
 

P
A
R

A
 L

A
S
 F

IN
A
N

Z
A
S
 Y

 L
O

S
 

S
E
G

U
R
O

S
 

M
A
R

K
E
T
IN

G
 

M
É
T
O

D
O

S
 C

U
A
N

T
IT

A
T
IV

O
S
 

P
A
R

A
 E

L
 M

À
R

Q
U

E
T
IN

G
 

T
É
C
N

IC
A
S
 D

E
 

IN
V
E
S
T
IG

A
C
IÓ

N
 

F
IS

C
A
L
ID

A
D

 

C
O

N
T
A
B
IL

ID
A
D

 A
V
A
N

Z
A
D

A
 

H
A
B
IL

ID
A
D

E
S
 

E
M

P
R
E
S
A
R
IA

L
E
S
 

G
E
S
T
IÓ

N
 D

E
 L

A
 E

M
P
R
E
S
A
 

IN
T
E
R
N

A
C
IO

N
A
L
 

E
N

T
O

R
N

O
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 Y

 

JU
R
ÍD

IC
O

 

M
E
R
C
A
D

O
S
 Y

 G
O

B
IE

R
N

O
 

É
T
IC

A
, 
V
A
L
O

R
E
S
 E

 I
G

U
A
L
D

A
D

 

P
R
Á
C
T
IC

A
S
 E

X
T
E
R
N

A
S
 

 

COMPETENCIAS 
(indicar 
numeración) 

  

CG1                  X X 

CG2                  X  

CG3     X   X           X 

CG4             X     X X 

CG5   X  X         X      

CG6    X   X  X X X X X     X X 

CG7     X         X     X 

CG8 X                   

CG9           X      X X X 
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CE1 X             X    X  

CE2        X            

CE3      X     X     X    

CE4           X     X    

CE5  X X X  X X X X       X    

CE6  X    X X             

CE7    X   X  X           

CE8 X    X   X            

CE9   X                 

CE10 X X X X X   X X X X X        

CE11        X X X          

CE12    X       X         

CE13            X        

CE14      X X             
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5.2 Competències del Grau d'Economia 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio  

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética   

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado    

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía  

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG1 - Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas)   

CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la 

práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)  

CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y 

en equipos multiculturales)   General   

CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y 

actitudes)   
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CG5 - Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y 

sistemáticas)    

CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera lengua, dominando 

el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)    

CG7 - Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos.   

CG8 - Capacidad de utilizar las TIC en el desarrollo profesional.   

Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Capacidad de analizar las organizaciones y su entorno.    

CE2 - Capacidad de gestionar y asignar recursos, tanto en el ámbito privado como público.  

CE3 - Capacidad de elaborar, analizar e interpretar la información económica.   

CE4 - Capacidad para fundamentar y aplicar el marco regulador económico y social, y sus efectos.   

CE5 - Capacidad para tomar decisiones.   

CE6 - Capacidad de identificar y comprender las instituciones económicas y su funcionamiento.   

CE7 - Capacidad de actuar en entornos globalizados.   

CE8 - Conocimiento y apreciación de la naturaleza, fuentes y usos de la información económica, así como de los recursos informáticos apropiados para su 

tratamiento y el análisis.   

CE9 - Capacidad para apreciar la historia y el desarrollo de las ideas económicas así como de las realidades económicas actuales en diferentes ámbitos 

territoriales.   

CE10 - Capacidad crítica de análisis de teorías y modelos económicos 
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TIPO CRÉDITOS 

MATERIA 

Créditos Formació Bàsica 
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COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

 

CG1 X X      

CG2   X  X X X 

CG3    X    

CG4   X     

CG5       X 

CG6 X   X    

CG7   X  X   

CG8  X    X  

CE1    X   X 

CE2       X 

CE3   X  X   

CE4 X       

CE5   X     

CE6       X 

CE7    X    

CE8  X      

CE9     X   

CE10       X 
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TIPO CRÉDITOS 
MATERIA 

Créditos obligatorios 
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COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

 

CG1 X  X    X 

CG2 X     X  

CG3  X  X X   

CG4   X     

CG5 X       

CG6  X    X  

CG7   X X X   

CG8       X 

CE1 X   X X   

CE2  X  X X   

CE3   X   X X 

CE4 X X X     

CE5   X X X   

CE6 X X      

CE7 X X      

CE8    X X  X 

CE9  X    X  

CE10   X X X  X 
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TIPO CRÉDITOS MATERIA Créditos optativos Créditos 
Trabajo Final de Grau 
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COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

 

CG1 X  X   X 

CG2   X X  X 

CG3  X X  X X 

CG4   X   X 

CG5  X   X  

CG6 X  X   X 

CG7  X X  X X 

CG8   X   X 

CE1  X X    

CE2  X   X  

CE3    X  X 

CE4       

CE5   X X  X 

CE6       

CE7 X  X    

CE8     X X 

CE9       

CE10    X  X 
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5.3 Competències del Grau Estadística 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio  

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética   

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado    

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía  

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG1 - Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas) Compromiso   

CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la 

práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)  

CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y 

en equipos multiculturales  

CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y 

actitudes)   
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CG5 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera lengua, dominando 

el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)  General   CG6  Compromiso social y orientación hacia la 

sostenibilidad  

Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Capacidad de detectar y formular las necesidades en cuanto a análisis de información en las diferentes instituciones/situaciones, identificando las fuentes 

de variabilidad e incertidumbre. 

CE2 - Capacidad para seleccionar el método más adecuado en la realización de un estudio estadístico, evaluar las posibles alternativas y, si procede, incluir el 

análisis de costes y de recursos disponibles.  

CE3 - Capacidad para usar los métodos estadísticos como fundamento en la toma de decisiones en organizaciones de diferentes ámbitos profesionales.  

CE4 - Capacidad para detectar, formular y dar solución mediante modelos de investigación operativa a problemas de toma de decisión de las diferentes 

organizaciones integrando, si es necesario, los resultados de los análisis estadísticos.  

CE5 - Capacidad para aplicar las técnicas estadísticas y la investigación operativa en la mejora de la calidad y la productividad en diferentes entornos 

(tecnológicos, industriales, etc.).  

CE6 - Capacidad para utilizar el razonamiento lógico y los instrumentos matemáticos en un contexto aplicado.   

CE7 - Capacidad de utilizar los procedimientos matemáticos específicos habituales en estadística e investigación operativa.  

CE8 - Capacidad para usar, interpretar, documentar y adaptar herramientas informáticas para el análisis estadístico y la gestión de bases de datos, que permita 

el ajuste de modelos y la resolución de problemas.  

CE9 - Capacidad de ordenar, representar y resumir, con criterios objetivos, la información proporcionada por un conjunto de datos.  

CE10 - Capacidad de identificar las propiedades de los diferentes métodos de estimación, sus ventajas e inconvenientes, contextualizados en una situación 

concreta.  

CE11 - Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de contraste de hipótesis para responder preguntas en un contexto específico. 

CE12 - Capacidad para identificar los principales modelos de la investigación operativa, conocer sus propiedades y ámbito de aplicación. 
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CE13 - Capacidad para utilizar el método de optimización apropiado para los diferentes modelos de investigación operativa.  

CE14  - Capacidad de utilizar lenguajes de programación para la implementación de algoritmos y de sistemas de gestión de bases de datos. 

CE15 - Capacidad de proponer, modelizar, analizar, validar e interpretar situaciones y problemas reales, adaptando los modelos teóricos a las necesidades 

específicas de las diferentes áreas de aplicación 
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TIPO CRÉDITOS MATERIA Créditos Formación Básica Créditos Formación Obligatoria Créditos optativos TFG 
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COMPETENCIAS  

CG1 X       X    X X X  

CG2        X   X  X  X 

CG3          X  X X X  

CG4       X    X  X X X 

CG5  X X          X X X 

CG6  X          X X X X 

CE1 X       X  X  X  X  

CE2         X X X  X X X 

CE3 X         X  X X   

CE4         X    X  X 

CE5         X   X X   

CE6 X   X  X     X     

CE7      X  X        

CE8     X  X    X   X  

CE9 X          X     

CE10        X        

CE11        X        

CE12         X       

CE13         X       

CE14     X  X  X       

CE15  X X     X   X X X X X 

CG=competencia general; CE=competencia específica 
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5.4 Competències del Grau de Sociologia 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio  

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética   

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado    

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía  

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG1 - Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas)  

CG2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la 

práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)  

CG3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y 

en equipos multiculturales)  

CG4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y 

actitudes)  
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CG5 - Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y 

sistemáticas)  

CG6 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán,castellano y en una tercera lengua, dominando 

el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información)   

CG7 - Capacidad de organización y planificación  

CG8 - Toma de deciones y resolución de problemas  

CG9 - Reconocer la diversidad  

CG10 - Liderazgo  

Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana, su estructura y sus procesos   

CE2 - Aprendizaje de la teoría sociológica y de sus principales escuelas y autores hasta la actualidad.  

CE3 - Dominio del uso de las metodologías y técnicas básicas y avanzadas (cualitativas y cuantitativas) de investigación social incluyendo además los aspectos 

de muestreo y programas informáticos específicos.  

CE4 - Conocimiento de la población, recursos y medio ambiente  

CE5 - Identificación y evaluación de los conceptos básicos de las desigualdades sociales, diferencias sociales, capital social y poder 

CE6 - Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporaneas y realización de propuestas acerca de sus futuros probables, posibles y 

deseables. 
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TIPO 
CRÉDITOS 

MATERIA 

Créditos Formació Bàsica 
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O
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  C
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A
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Á
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A
S
 

COMPETENCIAS 
(indicar 
numeración) 

 

CG1 X X X X  X  

CG2 X   X X  X 

CG3 X X X X  X  

CG4 X X  X    

CG5  X  X  X  

CG6 X X X   X  

CG7 X   X   X 

CG8 X X   X   

CG9 X X X   X  

CG10 X X  X    

CE1 X X X X  X  

CE2 X       

CE3     X  X 

CE4   X X  X  

CE5 X X X X  X  

CE6 X     X  

TIPO CRÉDITOS 
MATERIA 

Créditos obligatorios 



   
 

358 
 

B
IE

N
E
S
T
A
R

 

S
O

C
IA

L
 

C
IU

D
A
D

A
N

ÍA
 Y

 

T
E
R
R
IT

O
R
IO

 

E
S
T
R
U

C
T
U

R
A
 Y

 

D
IN

Á
M

IC
A
 S

O
C
IA

L
 

O
R

G
A
N

IZ
A
C
IÓ

N
E
S
 

P
R
O

F
E
S
IO

N
E
S
 Y

 

T
R
A
B
A
JO

 

P
O

D
E
R
 Y

 

C
O

N
T
R
O

L
 S

O
C
IA

L
 

R
E
T
O

S
 D

E
 L

A
 

S
O

C
IE

D
A
D

 

C
O

N
T
E
M

P
O

R
Á
N

E
A
 

T
É
C
N

IC
A
S
 D

E
 

IN
V
E
S
T
IG

A
C
IÓ

N
 

S
O

C
IA

L
 

T
E
O

R
ÍA

 

S
O

C
IO

L
Ó

G
IC

A
 

COMPETENCIAS 
(indicar numeración) 

  

CG1 X X X  X X X X 

CG2 X X X X X X X  

CG3 X  X X  X X  

CG4 X   X  X X X 

CG5  X X    X  

CG6    X X   X 

CG7 X X  X  X X  

CG8 X X X X X X X  

CG9 X  X  X X X X 

CG10    X X  X  

CE1  X X X X   X 

CE2        X 

CE3       X  

CE4  X X      

CE5 X  X X X X  X 

CE6 X X X   X   
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TIPO CRÉDITOS 
MATERIA 

Créditos optativos Crèditos prácticas 
externas optativas 

Créditos 
Trabajo Final de 
Grau Obligatoria 
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COMPETENCIAS 
(indicar 
numeración) 

 

CG1 X X X X X   

CG2      X X 

CG3      X  

CG4  X     X 

CG5   X     

CG6  X    X X 

CG7      X X 

CG8 X  X X X X X 

CG9  X X X  X X 

CG10 X    X X  

CE1  X    X X 

CE2        

CE3        

CE4        

CE5 X  X     

CE6 X X X X X   
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5.5 Competències del Màster de Ciències Actuarials i Financeres 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint 

en un context de recerca. 

CB7 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) 

relatius al camp d’estudi. 

CB8 - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d’emetre judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui 

reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis. 

CB9 - Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara 

i sense ambigüitats. 

CB10 - Habilitats d’aprenentatge que permetin de continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma. 

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG0 - Habilitat per parlar bé en públic. 

Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera. 

CE2- Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i 

actuarials. 

CE3 - Capacitat per dissenyar models de risc i assegurances mitjançant la utilització d’eines estadístiques i matemàtiques. 

CE4 - Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d’inversió, i prendre decisions que hi estan relacionades. 
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CE5- Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers. 

CE6 - Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres. 

CE7 - Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora i la seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats 

asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital. 

CE8 - Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera. 

CE9 - Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència. 

CE10 - Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics. 

 

Relació de competències adquirides i avaluades en les diferents matèries i assignatures del Màster (I): 

MATÈRIES I 
ASSIGNATURES  

VINCULADES 

 
COMPETÈNCIES 

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG0 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 

TÈCNIQUES ACTUARIALS X      X X X X X  X   X 

Matemàtica Actuarial  X      X X X X X     X 

Estadística Actuarial X      X X X  X  X    

Càlcul numèric  X              X 

Programació i Aplicacions                X 

FINANCES  X      X X X X X      

Econometria Financera X      X X X     X X X 

Finances Estocástiques X      X X X  X      

Economía Financera 
Internacional 

X         X X X     

GESTIÓ DEL RISC X      X X 
 

X X X     X 

Gestió de riscos financers X X        X X X   X  

Gestió Quantitativa de 
Riscos 

       X  X   X   X 
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Solvència X     X  X     X   X 

Quantificació Avançada de 
Riscos 

X       X     X    

ENTORN ECONÒMIC I  
MARC JURÍDIC 

 X               

Dret Fiscal, Bancari i 
Borsari 

 X         X X   X  

Plans de Pensions, Gestió 
Integrada d’Actius i Passius 

    X  X        X  

 

Relació de competències adquirides i avaluades en les diferents matèries i assignatures del Màster (II): 

MATÈRIES I ASSIGNATURES  
VINCULADES 

 
COMPETÈNCIES 

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG0 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 

MODALITAT AVANÇADA X X  X X X X X X X X  X X X X 

Models avançats de Matemàtica 
Actuarial 

X X   X  X  X X X  X X X X 

Models Estadístics  X  X X X           

Ampliació de Finances Estocàtiques X X  X X X X X      X   

Anàlisi Financera Multivariant X X  X X X X       X X X 

Cooperació i Estratègia en finances 
i assegurances 

X X X X       X X  X   

Intel·ligència computacional en 
finances i assegurances 

X X  X X  X X  X        

MODALITAT APLICADA X X  X X X X X        X 

Reassegurances        X X X X       

Models Estadístics Aplicats X X  X X X           

Instruments Financeres Avançats: 
Productes Estructurats 

        X X X      

Finances Empíriques X X  X X X X        X X 

Operacions Actuarials sobre grups i 
invalidesa 

X X  X X X X X       X  

Comptabilitat de l’empresa 
Asseguradora 

 X  X X X      X X X X  

PRÀCTIQUES EXTERNES  X             X  

TREBALL FI DE MÀSTER  X X X X X X        X X 
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5.6 Competències del Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o Autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1 - Ser capaz de plantear un proyecto (empresarial o de innovación) basado en una idea original en el que después pueda valorarse su viabilidad 

CG2 - Ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar proyectos conjuntos con personas de distintas disciplinas 

Competències específiques 

CE1 - Ser capaz de aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para la resolución de los diferentes problemas y casos empresariales 

relacionados con la dirección estratégica, financiera y comercial en empresas innovadoras y de base tecnológica 
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CE2 - Ser capaz de gestionar personas y equipos en las organizaciones con el objetivo de potenciar su motivación y comportamiento innovador 

CE3 - Ser capaz de diseñar, analizar y desarrollar procesos y estructuras organizativas innovadoras en diferentes tipos de empresas 

CE4 - Poder gestionar los flujos tecnológicos en las organizaciones para incorporar la tecnología en la empresa y para ser capaz de gestionar proyectos de I+D.  

CE5 - Saber aplicar las técnicas de generación de ideas y creatividad para la generación de nuevas ideas de negocio o procesos de innovación en las 

organizaciones 

CE6 - Ser capaz de buscar fuentes de financiación, tanto externas como internas, para la creación de nuevas empresas o proyectos empresariales 

CE7 - Ser capaz de analizar las políticas de fomento de la innovación, I+D y el emprendimiento en distintas regiones para ser capaz de conocer su impacto en 

la sociedad. 

CE8 - Ser capaz de analizar y desarrollar procesos de gestión de la tecnología en las empresas 

CE9 - Ser capaz de analizar la dimensión económica de la tecnología para desarrollar mejoras en la estrategia y la competitividad de las empresas de base 

tecnológica 

CE10 - Ser capaz de aplicar las principales técnicas y herramientas de gestión de la tecnología y de la I+D 
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Competències 

 

Taula 6.a -MCE 

Relació de competències adquirides i avaluades en les diferents matèries i assignatures del màster 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 

Assignatures X X  X         X X    

Agents, 
Instruments i 
Recursos de 
Finançament 

per a les 
Noves 

Empreses 

Centres 
Tecnològics i 
d'Investigació 

i Parcs 
Científics 

      X  X X X X      

Ciutats 
Creatives: 

Models 
d'Intervenció i 

Dinàmiques 
Emprenedores 

X   X  X      X  X    

Creative Cities 
II 

X   X  X      X  X    

Creación de 
Empresas: 

Desarrollo del 

X X  X  X   X X     X X  
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Proyecto 
Empresarial 

Comptabilitat 
de Gestió 

X  X   X  X  X  X  X X X  

Dirección 
Integral de 

Nuevas 
Empresas 

 X    X X X X X   X   X  

Empresa 
Familiar, 

Innovació i 
Globalització 

X  X           X X X  

Innovació en 
l'Empresa 

X  X   X  X  X  X  X    

Negocios 
Digitales y 
Empresas 
Virtuales 

X   X X X      X X     

Pràctiques 
Externes 

 X  X   X X X X  X      

Social Media 
Màrqueting 

 X  X    X    X      

Trabajo Final 
de Máster 

 X X  X       X    X  

Gestión de la 
Tecnología y 

Gestión de 

X  X   X      X   X X X 
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Proyectos de 
I+D 

Eines de 
Gestió 

Empresarial, 
Operacions i 

Anàlisi de 
l'Entorn 

  X    X     X      

Companyies 
de Sectors 
Emergents 

X     X X  X   X      

Habilitats 
Directives i 
Gestió per 

Competències 

X      X X        X  
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5.7 Competències del Màster de Gestió Cultural 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o Autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1 - Comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball en el seu camp d’estudi 

Competències específiques 

CE1 - Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i 

apropiació de productes culturals amb la finalitat de proposar intervencions específiques en el camp de la gestió cultural. 

CE2 - Formular diagnòstics i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant els seus punts forts i punts 

febles, per proposar amb criteri millores en les pràctiques de gestió cultural. 

CE3 - Aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural. 



   
 

369 
 

CE4 - Identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament amb l'objectiu d'avaluar o planificar 

intervencions fonamentades en el coneixement previ. 

CE5 - Argumentar críticament les conclusions que es derivin de memòries, informes tècnics i/o científics de l'àmbit de la gestió cultural amb la finalitat d'avaluar 

situacions i/o intervencions de referència. 

CE6 - Emprar i adaptar models teòrics i aplicats, així com instruments i tècniques per a l'anàlisi de la realitat, i la planificació i avaluació de projectes i pràctiques 

en el camp de la gestió cultural. 

CE7 - Analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzatius, grupals i interpersonals de la gestió cultural, amb la finalitat de 

pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural. 

CE8 - Identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixen el desenvolupament de determinats productes culturals, amb 

l'objectiu de comprendre i saber actuar professionalment davant noves realitats. 

CE9 - Dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent a la diversitat sociocultural de cada context i als principis de la gestió estratègica. 
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MATÈRIES /ASSIGNATURES VINCULADES 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

ECONOMIA I POLÍTICA DE LA CULTURA          

Marc Econòmic i estruct. dels sec. culturals X    X X  X  

Política cultural X    X X  X  

PROSPECTIVA I ANÀLISI DE PROJECTES CULTURALS          

Prospectiva i anàlisi de projectes culturals  I  X     X X  

Prospectiva i anàlisi de projectes culturals II  X     X X  

Disseny estratègic de projectes culturals  X     X X  

PRÀCTIQUES DE GESTIÓ CULTURAL          

Pràctiques de gestió cultural    X   X  X 

PROJECTE FINAL          

Projecte Final de Màster X X X X X X  X X 

INSTRUMETS DE GESTIÓ ESTRATÈGICA          

Polítiques de comunicació I màrqueting cultural  X X X  X   X 

Control comptable i disseny pressupostari  X X X  X   X 

Dret aplicat a la gestió cultural  X X X  X   X 

FONAMENTS, METODOLGIES I TÈCNIQUES DE RECERCA          

Bases conceptuals i metodologies de recerca X   X  X X   

Tècniques de recerca aplicada X   X  X X   

Sociologia de la cultura X   X  X X   

GESTIÓ CULTURAL APLICADA          

Disseny i control d’una producció  X X     X  

Finançament i captació de recursos  X X      X  

Lideratge organitzatiu i gestió de RRHH en organitzacions culturals  X X      X  

Anàlisi de públics i polítiques de programació  X X      X  

Viabilitat econòmica de projectes culturals  X X      X  

MODELS D’INTERVENCIÓ CULTURAL          

Estratègies d’intervenció cultural local  X X     X  

Models internacionals comparats de política cultural  X X     X  

Participació i animació sociocultural  X X     X  

Aplicació de la psicologia social a la gestió cultural  X X     X  

Polítiques i gestió multicultural  X X     X  



   
 

371 
 

5.8 Competències del Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o Autónomo 

Competències generals/transversals (a omplir pel centre) 

CG1 - Habilitat per parlar bé en públic.  

CG2 - Capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes, i buscar i integrar coneixements i actituds.  

CG3 - Capacitat per assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius.  

CG4 - Capacitat per abordar situacions i/o problemes empresarials que puguin comportar un dilema ètic, mitjançant la reflexió crítica i preservant els valors 

morals. I per comprendre els valors ètics i morals que imperen en el mercat i que tenen una relació directa amb l’activitat comercial i la responsabilitat social 

de l’empresa.  

CG5 - Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting. 
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Competències específiques (a omplir pel centre) 

CE1 - Ser capaç de tenir una visió estratègica del màrqueting global integrant i afrontant els problemes empresarials. 

CE2 - Dominar els coneixements i les eines i instruments del màrqueting aplicant-los a la solució de problemes i oportunitats.  

CE3 - Tenir l’habilitat per planificar, dissenyar i executar estratègies de màrqueting.  

CE4 - Tenir la capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional  

CE5 - Tenir la capacitat per dirigir processos d’ innovació en les organitzacions  

CE6 - Conèixer el mercat i els consumidors, apreciant la diversitat dels seus enfocaments.  

CE7 - Tenir la capacitat d’anàlisi crític de les societats actuals de consum per analitzar l’estructuració i el significat social del consum.  

CE8 - Ser capaç d’aplicar el coneixement dels fonaments i eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb el màrqueting i la investigació de 

mercats.  

CE9 - Ser capaç de desenvolupar habilitats relacionals i creatives.  

CE10 - Ser capaç de prendre decisions economicoempresarials tenint en compte la situació econòmica.  

CE11 - Tenir la habilitat de treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d’investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.  

CE12 - Ser capaç d’integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats de una forma rentable i efectiva en l’empresa u altres 

organitzacions. 
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MATÈRIES 
VINCULADES 

COMPETÈNCIES 

 
CB
6 

CB
7 

CB
8 

CB
9 

CB1
0 

CG
1 

CG
2 

CG
3 

CG
4 

CG
5 

CE
1 

CE
2 

CE
3 

CE
4 

CE
5 

CE
6 

CE
7 

CE
8 

CE
9 

CE1
0 

CE1
1 

CE1
2 

Comportament del 
consumidor (OB) 

 
X 

   
X 

         
X X 

     

Màrqueting aplicat i 
digital (OB) 

X 
         

X X X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

Investigació de 
mercats aplicada 

(OB) 

X 
     

X 
      

X 
   

X 
 

X X X 

Entorn polític, 
social i econòmic 

(OP) 

  
X X 

 
X 

         
X X 

 
X 

   

Instruments per al 
màrqueting i la 
investigació de 
mercats (OP) 

 
X 

 
X 

       
X X X 

   
X 

  
X 

 

Direcció de 
màrqueting (OP) 

      
X 

   
X 

 
X X X 

   
X X 

 
X 

Aplicacions a la 
investigació de 
mercats (OP) 

 
X 

 
X X 

 
X 

      
X 

 
X 

   
X 

  

Distribució (OP) 
 

X 
        

X 
 

X 
         

Pràctiques 
externes (OP) 

X X X X X X X 
             

X 
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Treball final de 
Màster (TFM) 

X X X X X X X 
             

X 
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5.9 Competències del Màster de Recerca en Empresa 

 

Llistat de competències de la titulació (perfil de formació) 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals 

CG0 - Hablar bien en público 

CG1 - Tener la habilidad para establecer las preguntas de investigación o las hipótesis originales basadas en un marco teórico relevante que después puedan 

valorarse o contrastarse empíricamente. 

Competències específiques 

CE1 - Capacidad para identificar temas de investigación relevantes para la comunidad académica en los ámbitos relacionados con las diversas materias de 

empresa, en aspectos de organización, dirección y contabilidad, tanto desde la visión funcional como desde la visión de procesos organizativos y de gestión.  
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CE2 - Capacidad para comprender las nuevas teorías relevantes, los paradigmas esenciales y las tendencias que están emergiendo en la actualidad en los 

medios de difusión de la investigación en empresa, en el ámbito de la gestión de empresas, para aforntar problemas concretos relacionados con este campo 

de estudio.  

CE3 - Ser capaz de buscar y seleccionar datos relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, analizarlos e interpretarlos, y transformarlos en información 

útil para la realización del estudio de los problemas empresariales 

CE4 - Dominar las etapas del diseño de actividades de investigación en el campo empresarial: cómo elegir un tópico novedoso y de interés; cómo plantear un 

problema concreto dentro del tópico; y cómo enmarcar el problema dentro de un enfoque teórico.  

CE5 - Dominar las etapas de la resolución de actividades de investigación de calidad en el campo empresarial: cómo seleccionar el enfoque metodológico 

apropiado para afrontar el problema; y cómo enfocar las contribuciones potenciales de resolución del problema al conocimiento y debate existente.  

CE6 - Ser capaz de aplicar las metodologías cualitativas más adecuadas para llevar a cabo una investigación de calidad en relación con el funcionamiento de 

las organizaciones, así como desarrollar la capacidad para implementar con rigor estas técnicas.  

CE7 - Ser capaz de aplicar las metodologías cuantitativas necesarias para resolver problemas de investigación relativos al funcionamiento de las organizaciones, 

así como desarrollar la capacidad para utilizar con rigor estas técnicas. 
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MATÈRIES /ASSIGNATURES VINCULADES  COMPETÈNCIES  

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG0 CG1 CG2 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 

Fonaments Metodològics  x   x  x  X x  x  x  

Fonaments Metodològics de Recerca en 
Direcció d’Empreses I (568287) 

 x   x  x  X x  x  x  

Fonaments Metodològics de Recerca en 
Direcció d’Empreses II (568289) 

 x   x  x  X x  x  x  

Mètodes quantitatius per a la recerca en direcció 
d’empreses 

x    x  x    x  X  x 

Mètodes quantitatius per a la recerca en 
direcció d’empreses I (568288) 

x    x  x    x  X  x 

Mètodes quantitatius per a la recerca en 
direcció d’empreses II (568290) 

x    x  x    x  X  x 

Estratègia i operacions x x  x  X   x x x x X x x 

Investigació en Gestió Estratègica 
(568292) 

x x x x x x x  x x x x x x x 

Recerca en Direcció d’operacions 
(568293) 

x x  x  X   x x x x X x x 

Sistemes de gestió empresarial (568294) x x  x  X   x x x x X x x 

Estratègies d’internacionalització 
(568295) 

x x  x  X   x x x x X x x 

Instruments per a la recerca en empresa  x   x  X      X  x 

Disseny, explotació i interpretació d’enquestes 
d’opinió a empresaris (568297) 

 x   x  X      X  x 

Decisions òptimes i estratègiques per l’empresa 
(568296) 

 x   x  X      X  x 

Metodologies i temes de recerca en 
comptabilitat 

x x  x  x X  x x x x X  x 
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Introducció a la recerca en comptabilitat 
(568298) 

x x  x  x X  x x x x X  x 

Recerca en anàlisi d’estats financers (568299) x x  x  x X  x x x x X  x 

Control de gestió per a les petites i mitjanes 
empreses (568300) 

x x  x  x X  x x x x X  x 

Recursos Humans, innovació i emprenedoria x x  x  x X  x x x x X x x 

Fonaments de direcció i gestió de recursos 
humans (568301) 

x x  x  x X  x x x x X x x 

Fonaments de recerca en creació d’empreses  
(568302) 

x x  x  x X  x x x x X x x 

Innovació a l’empresa i competitivitat (568303) x x  x  x X  x x x x X x x 

Aprenentatge organitzatiu i gestió del 
coneixement 

x x  x  x X  x x x x X x x 

Història empresarial x   x  x X x x x  x X   

L’economia en l’empresa contemporània 
(568305) 

x   x  x X x x x  x X   

La globalització i les empreses en el llarg 
termini 

x   x  x X x x x  x X   

Marketing i recerca de mercats x x  x  x X x x x x x X  x 

Introducció a la recerca en marketing  x x  x  x X x x x x x X  x 

Noves tendències de recerca en marketing 
(568308) 

x x  x  x X x x x x x X  x 

Recerca avançada en marketing (568309) x x  x  x X x x x x x X  x 

Presa de decisions en marketing (568310) x x  x  x X x x x x x x  x 

Finances x x  x  x X  x x x x x   

Gestió dels riscos financers (568961) x x  x  x X  x x x x x   
Tendències d’investigació en finances (572147) x x  x  x X  x x x x x  x 
Noves metodologies i línies de recerca en finances 
 (573612) 

x    x  x  x  x x    

Treball final de Màster  x x x x x   x x x x x  x 
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5.10 Competències del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 

 

Llistat de competències de la titulació (perfil de formació) 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e integrar conocimientos y 

actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación. 

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de transformación social 

Competències específiques  

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para el análisis de la estructura 

de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.  

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis sociológico.  
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CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas para resolver 

problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.  

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se puede dar respuesta por 

medio de iniciativas de innovación social.  

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la resolución de problemas 

sociales en diferentes contextos institucionales.  

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus debilidades.  
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MATÈRIES /ASSIGNATURES VINCULADES COMPETÈNCIES 

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 

Materia 0: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN               

0.1. Bases del Análisis Sociológico              

Materia 1: TEORIA Y CAMBIO SOCIAL X X   X  X   X X  X 

1.1. Teorías Sociológicas              

1.2. Estructura y Cambio Social              

Materia 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL   X  X X  X  X  X  

2.1. Técnicas de Investigación Social I              

2.2. Técnicas de Investigación Social II              

2.3. Seminario              

Materia 3. ESPACIOS URBANOS, CIUDADANÍA Y POBLACIÓN X X   X    X X X  X 

3.1. Ciudadanía e Innovación Social              

3.2. Desarrollo Sostenible              

3.3. Territorio, Población y Migraciones              

Materia 4: BIENESTAR, POLÍTICAS Y CALIDAD DE VIDA X X    X X X   X X X 

4.1. Sociología Económica y Políticas de Bienestar              

4.2. Tiempos, Trabajos y Familias              

4.3. Calidad de Vida y Seguridad              

Materia 5: DESIGUALDADES, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL X  X X    X X    X 

5.1. Mujeres, Control y Exclusión Social              

5.2. Violencia de Género y Teorías Feministas              

5.3. Desigualdades Educativas y su Superación              

5.4. Seguridad, Tecnologías y Exclusión social              

Materia 6: REDES, DINÁMICAS CULTURALES E INNOVACIÓN X X X X  X X X X X X X X 

6.1. Movimientos Sociales, Opinión Pública y Conflicto Sociales              

6.2. Futuros Sociales: Prospectiva e Innovación Social              

6.3. Arte, Cultura y Creatividad              

6.4 Redes sociales y Capital social              

Materia 7: INVESTIGACIÓN AVANZADA X  X X X X X X X  X  X 

Materia 8: PRÁCTICAS PROFESIONALES X X  X  X X   X X X  

Materia 9: TRABAJO FINAL DE MÁSTER X X X X X X X X X X X X X 
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5.11 Competències del Màster d'Història Econòmica 

 

A continuació es presenten les dades més importants referents a l’estàndard sobre la qualitat del programa formatiu de l’informe de seguiment del Màster 

d’Història Econòmica per als cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17.  

El llistat de competències de la titulació és el següent:  

Llistat de competències de la titulació  

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1- Tener la habilidad para establecer las preguntas de investigación o las hipótesis originales basadas en un marco teórico relevante que después puedan 

valorarse o contrastarse empíricamente 

Competències específiques 
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CE1 - Ser capaz de reconocer, analizar y evaluar la complejidad, el funcionamiento y los principales retos del proceso de desarrollo a largo plazo, para poder 

contribuir a la resolución de los problemas económicos a los que ésta se enfrenta. 

CE2 - Ser capaz de reconocer, analizar y evaluar la complejidad y el funcionamiento de las economías del pasado, para poder contribuir alavance del 

conocimiento en Historia Económica. 

CE3 - Ser capaz de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Historia Económica, para identificar las contribuciones esenciales 

y la frontera del conocimiento. 

CE4 - Ser capaz de implementar los conocimientos y los instrumentos teórico-metodológicos adecuados para resolver problemas relacionados con el desarrollo 

económico a largo plazo, posiblemente en entornos nuevos y multidisciplinares. 

CE5 - Ser capaz de aplicar el razonamiento teórico para avanzar en la descripción y comprensión de las realidades socioeconómicas del pasado. 

CE6 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de economía cuantitativa para el análisis de los procesos de desarrollo a largo plazo. 

CE7 - Ser capaz de buscar y analizar datos históricos y de identificar las fuentes de información relevantes, para lograr obtener un conocimiento adecuado de 

las economías del pasado. 

CE8 - Ser capaz de abordar de manera crítica las fuentes documentales relevantes para el análisis histórico-económico. 

CE9 - Ser capaz de seleccionar y aplicar las metodologías, fuentes de información y herramientas informáticas más adecuadas para el análisis sistemático y 

riguroso de cada problema histórico-económico. 

CE10 - Ser capaz de elaborar artículos científicos que puedan publicarse en revistas de Historia Económica reconocidas y de presentarlos en reuniones 

oientíficas Internacionale 
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MATÈRIES /ASSIGNATURES VINCULADES COMPETÈNCIES  

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 

Matèria MD0T25 Anàlisi Històrica del 

Desenvolupament Econòmic 

X X X X X X X X X X X X   X X 

Assignatura 570439 Anàlisi Històrica del 

Desenvolupament Econòmic 

X X X X X X X X X X X X   X X 

 Matèria MD0T26 Història dels Sistemes 
Agroalimentaris 

 X  X  X X X X X X X X X   X 

Assignatura 570440 Història Agrària X    X X  X X   X    X 

Assignatura 570441 Sistemes 

Agroalimentaris I Desenvolupament 

Econòmic 

X  X  X  X  X X X X X    

 Matèria MD0T27 Població, Recursos i Mercats 
de Treball 

 X  X  X X X  X  X X X X  X 

Assignatura 570443 Mercats de Treball X     X X  X   X  X  X 

Assignatura 570442 Població, Recursos i 

Creixement Econòmic 

X  X  X  X    X     X 

Matèria MD0T28 Canvi Tècnic, Institucions i 

Desenvolupament Econòmic 

X    X X X X X X X    X X 

Assignatura 570445 Canvi Institucional i 

Dinàmica Econòmica 

X    X X X  X X     X  

Assignatura 570444 Canvi Tècnic i 

Desenvolupament Econòmic 

X     X  X  X      X 

Assignatura 570456 Regulació i 

desregulació 

    X X   X X X     X 

Matèria MD0T29 Història dels Sistemes 

Financers i de la Hisenda Pública 

X    X X X  X  X   X  X 

Assignatura 570446 Història Financera X     X X  X     X  X 
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5.12 Competències del Màster d'Economia 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1 - Tener la habilidad para establecer las preguntas de investigación o las hipótesis originales basadas en un marco teórico relevante que después puedan 

valorarse o contrastarse empíricamente.  

CG2 - Ser capaz de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en economía, para identificar las contribuciones esenciales y la 

frontera del conocimiento.  

CG3 - Ser capaz de elaborar artículos científicos que puedan publicarse en revistas de economía reconocidas y de presentarlos en reuniones científicas 

internacionales.  

CG4 - Ser capaz de elaborar informes económicos para entidades o administraciones y de comunicarlos de manera oral y escrita con claridad y precisión. 
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Competències específiques 

CE1 - Ser capaz de reconocer, analizar y evaluar la complejidad, el funcionamiento y los principales retos de la realidad socioeconómica actual, para poder 

contribuir a la resolución de los problemas económicos a los que ésta se enfrenta. 

CE2 - Ser capaz de implementar los conocimientos y los modelos teóricos adecuados para resolver a problemas económicos concretos, posiblemente en 

entornos nuevos y multidisciplinares.  

CE3 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de economía cuantitativa para el análisis de la política económica y de la administración de las empresas.  

CE4 - Ser capaz de formular de modo preciso problemas económicos relevantes en áreas como la regulación de mercados, la organización industrial y la toma 

de decisiones sobre políticas públicas, y de proponer soluciones para los mismos, utilizando las técnicas aprendidas de análisis teórico, empírico o de 

simulación.  

CE5 - Ser capaz de buscar y analizar datos de la realidad económica, para lograr obtener un conocimiento adecuado de la misma.  

CE6 - Ser capaz de seleccionar y aplicar las diversas metodologías, técnicas econométricas, bases de datos e instrumentos informáticos más adecuados para 

un análisis sistemático y riguroso de los problemas económicos 
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    Competències Generals Competències Bàsiques Competències Específiques 

Materia Assignatures CG1 CG2 CG3 CG4 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

Matemàtiques Matemàtiques I           x     x           x 

  Matemàtiques II           x     x           x 

Microeconomia Microeconomia I x x x x x   x x x x x         

  Microeconomia II x x x x x   x x x x x         

Macroeconomia Macroeconomia I x x x   x   x x x x x         

  Macroeconomia II x x x   x   x x x x x         

Econometria  Econometria I x x x x   x     x   x x     x 

  Econometria II x x x x   x     x   x x     x 

Economia Pública Economia Pública I: Despesa 
Pública i Economia Política 

    x x x x x x   x x   x     

  Economia Pública I:Teoria de la 
Imposició 

    x x x x x x   x x   x     

  Federalisme Fiscal     x x x x x x   x x   x     

  L'Economia de l'Estat del 
Benestar 

    x x x x x x   x x   x     

Economia Regional  Econometria Espacial x   x   x x x x x   x     x x 

i Urbana Economia Regional i Urbana x   x   x x x x x   x     x x 

  Geografia Económica x   x   x x x x x   x     x x 

  Mètodes Empírics en Economia 
Regional i Urbana 

x   x   x x x x x   x     x x 

Creixement Economic Comerç Internacional   x x   x x x x x x x         

i Comerç Creixement Econòmic I   x x   x x x x x x x         

  Creixement Econòmic II   x x   x x x x x x x         

  Perspectiva Empírica del 
Creixement Econòmic 

  x x   x x x x x x x         
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Jocs, Incentius  Teoria de Jocs x x x   x x     x   x x x     

i Comportament Decisions Intertemporals i 
Preferències Temporals 

x x x   x x     x   x x x     

  Decisions Cooperatives i 
Elecció Social 

x x x   x x     x   x x x     

  Mercats Bilaterals, Subhastes i 
Experiments 

x x x   x x     x   x x x     

Governs i Mercats Organització Industrial i 
Regulació 

x x x x x x   x x x x   x x   

  Regulació, Privatització i 
Institucions 

x x x x x x   x x x x   x x   

  Anàlisi i Avaluació de Polítiques 
Públiques 

x x x x x x   x x x x   x x   

  Organizació Industrial Empírica x x x x x x   x x x x   x x   

  Economia de les 
Infraestrictures i del Transport 

x x x x x x   x x x x   x x   

Tècniques per a l' Anàlisi Econòmica Aplicada Dades de Panell x x x   x x x x x x x x x     

  Microeconometria x x x   x x x x x x x x x     

  Macroeconometria x x x   x x x x x x x x x     

  Historia Econòmica x x x   x x x x x x x x x     

  Economia Ecològica x x x   x x x x x x x x x     

Treball Final de master Treball Final de Màster x x x x x x   x x x x   x x   
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5.13 Competències del Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals 

CG1 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinares, aportando visiones, conocimientos y técnicas propios. 

CG2 - Desarrollar un pensamiento crítico, argumentativo y resolutivo en la prestación de servicios esenciales a la comunidad 

Competències específiques 

CE1 - Ser capaz de analizar y resolver los problemas económicos y jurídicos relacionados con la prestación de servicios de titularidad pública, servicios de 

interés general y servicios esenciales universales.  

CE2 - Ser capaz de valorar cuándo y por qué es necesaria una intervención pública para asegurar la adecuada prestación de servicios esenciales para una 

comunidad.  
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CE3 - Ser capaz de identificar y valorar cómo funcionan los mercados liberalizados en competencia y, en particular, qué aportaciones para el bienestar social 

permite obtener la libertad de establecimiento y de actuación de operadores públicos y privados en la prestación de servicios esenciales.  

CE4 - Ser capaz de identificar y cuantificar las ventajas y las limitaciones de los distintos modelos de regulación de actividades en las que los mercados fallan 

en la prestación de servicios esenciales.  

CE5 - Ser capaz de leer y entender artículos académicos de reflexión tanto jurídicos como económicos sobre el funcionamiento de las políticas públicas de 

regulación y competencia en actividades de servicio público.  

CE6 - Ser capaz de enfrentarse a datos reales y realizar análisis cuantitativos relevantes para la toma de decisiones sobre la prestación de servicios públicos.  

CE7 - Ser capaz de identificar cuándo y por qué se aplican los principios europeos fundamentales que rigen jurídicamente la prestación de servicios de interés 

general, así como los procesos de reforma de las políticas de servicio público.  

CE8 - Ser capaz de valorar y aplicar la defensa y la promoción de la competencia en las actividades liberalizadas de prestación de servicios esenciales.  

CE9 - Ser capaz de analizar y valorar de forma crítica la planificación de los servicios esenciales de un Estado 
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Matèries Competències 

Assignatures  C
E
1 

C
E
2 

C
E
3 

C
E
4 

C
E
5 

C
E
6 

C
E
7 

C
E
8 

C
E
9 

C
B
6 

C
B
7 

C
B
8 

C
B
9 

CB
10 

C
G
1 

C
G
2 

Materia 1. Serveis Públics i Regulació X   X X    X X   X X  X 

1 570080 Economia dels Serveis Públics                 

2 570082 Economia de la Regulació                 

Materia 2. Mercats i Competència  X X   x  X  X   X X   

3 570083 Política de Competencia                 

4 570084 Técnicas Cuantitativas para la Regulación y la Competencia            

Materia 3. Liberalització i Reformes dels Serveis Públics X X    X X    X X  X X  

5 570085 Reformes i Polítiques de Servei Públic                 

6 570086 Dret Europeu dels Serveis Públics                 

Materia 4. Competència i Regulació Aplicades (OPT_COMUNS) X    X     X X     

7 570090 Introducció a l'Economia de la Competència               

8 570070 Regulation, Privatization and Institutions                

9 570071 Analysis and Evaluation of Public Policies                

Materia 5. Anàlisi de Dades (OPT_COMUNS)   X X X      X X  X   

10 570087 Anàlisi de Dades 1: Estadística                 

11 570088 Anàlisi de Dades 2: Econometria                 

12 570072 Empirical Industrial Organization                 

13 570071 Analysis and Evaluation of Public Policies                

Materia 6. Anàlisi Sectorial: serveis de xarxa (OPT_ESP)      X X   X X X  X X  

14 570093 Economía i Regulació de l'Energia                 

15 570094 Economia i Regulació de les Telecomunicacions               

Materia 7. Anàlisi Sectorial: serveis territorials (OPT_ESP)     X X   X X X  X X  

16 570095 Economia i Regulació dels Serveis d'Aigua                
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17 570096 Economia i Regulació de les Infrastructures i els Transports            

Materia 8. Pràctiques externes       X  X  X X X  X  

18 570097 Pràctiques externes       X  X  X X X  X  

Matèria 9. Treball Final de Màster     X X     X X X    

19 570098 Treball Final de Màster     X X     X X X    
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5.14 Competències del Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals  

CG1 - Potenciar las capacidades creativas y emprendedoras (capacidad para analizar situaciones, formular y gestionar proyectos y propuestas, integrando 

conocimientos y actitudes) especialmente necesarias y relevantes ante los retos de la internacionalización 

CG2 - Ser capaz de asumir retos profesionales y responsabilidades directivas en los ámbitos de instituciones y organizaciones públicas y privadas que operan 

en el mundo global  

CG3 - Ser capaz de abordar situaciones y problemas en ámbitos empresariales y/o institucionales que supongan tensiones o dilemas éticos, con reflexión 

crítica, aprendizaje de las lecciones de la historia y de las implicaciones a medio y largo plazo de las decisiones, y saber explicar y comunicar las alternativas 

que se afrontan.  
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Competències específiques 

CE1 - Ser capaz de identificar las problemáticas específicas de cada una de las diversas materias que interactúan en las complejas realidades globales, a fin de 

obtener una cabal comprensión de estas.  

CE2 - Tener la capacidad para reconocer e identificar los problemas económicos y empresariales que se plantean en los ámbitos comerciales, financieros y 

tecnológicos internacionales, así como sus implicaciones para la gestión de empresas e instituciones activas en el ámbito internacional y sus efectos a corto y 

largo plazo.  

CE3 - Tener la capacidad para reconocer e identificar las diferentes configuraciones de los fenómenos jurídicos y de las dimensiones sociopolíticas y sus 

implicaciones concretas en el ámbito de las entidades privadas o públicas que operan en el marco internacional, a fin de evaluar las opciones disponibles y los 

condicionantes presentes.  

CE4 - Ser capaz de analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global, identificando las 

especificidades de cada tipo de mercados y sociedades, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de la responsabilidad profesional que se 

ostente.  

CE5 - Ser capaz de identificar y valorar las interrelaciones entre las diferentes vertientes de las complejas realidades globales, a fin de sustentar 

recomendaciones y decisiones adecuadas al nivel de responsabilidad que se ostente.  

CE6 - Ser capaz de buscar y procesar información empírica para resolver problemas específicos y realizar propuestas concretas en los diferentes ámbitos 

(económico, empresarial, y jurídico-político) de la internacionalización. 
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 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

X x x x x    x   x x X 

Economía Internacional x x  x x    x    x X 

Economía Mundial i OEI x x x x x  x  x  x x x x 

DRET I RELACIONS 
INTERNACIONALS 

X x x x x x x x x  x  X  

Ordenament Jurídic Int.     x x  x x  x  X  

Relacions Internacionals x x x x x x x x x  x  X  

NEGOCIS 
INTERNACIONALS 

X x x x x x x x x x   X  

Int. Activitat empresarial x x x x x x x x x x  x x x 

Marc Jurídic Negocis Int. x x x  x x x  x    x  

PROBLEMES ECONOMIA 
GLOBAL 

X x x x x    x x  x x X 

Temes d’Econ. 
Intrenacional 

x x x  x    x x   x X 

Temes de Globalització  x x x X     x  x x  

PROBLEMES JURÍDICS I 
POLÍTICS GL. 

X x x x X  x x x  x  X  

Temes Política 
Internacional 

 x x x x x x X   x  x x 

Dret, Econ. I Globalització x x x x x  x x x  x  X  

PROBLEMES SOCIALS i 
EMPRESAR. 

X x x x x  x x x x x   x 

Normes comptables in.  x x x x x x x x x  x  x 

Fiscalitat internacional  x x x x x x x x x  x  X 

Salut  
Global 

x x x x x x x x x x x   X 

MERCATS EXTERIORS x x x x x x x x X   x X X 

Àsia        Pacífic x  x x x       x  X 

Amèrica Llatina x x x x x x x     x X  
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Unió Europea i altres 
avanç. 

x x x x x x x x X x   X  
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5.15 Competències del Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport 

 

Llistat de competències de la titulació 

Competències bàsiques 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

Competències generals/transversals  

CG1 - Que los estudiantes posean apacidad creativa ¿técnica y organizativa- y emprendedora para formular, diseñar y gestionar proyectos. 

CG2 - Que los estudiantes sean capces de liderar equipos para conseguir los objetivos del proyecto empresarial 

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de asumir responsabilidades directivas y de gestión en entornos globales y competitivos, sabiendo negociar y llegar a 

acuerdos con los diferentes agentes que envuelven las empresas del sector deportivo.  

Competències específiques 

CE1 - Saber interpretar de forma crítica los resultados obtenidos en las cuentas de explotación y evaluar las diferentes estrategias para optimizar resultados 

de las organizaciones deportivas y poder rendir cuentas ante la sociedad.  



   
 

398 
 

CE2 - Saber tomar decisiones, resolver problemas económico-empresariales, y aplicar controles económico-financieros y organizativos de seguimiento de 

entidades deportivas.  

CE3 - Saber hacer propuestas de estructura, organización y funcionamiento a los miembros de un equipo de dirección o de una empresa deportiva.  

CE4 - Comprender el marco legal que regula las actividades deportivas para mejorar sus relaciones con el entorno y conseguir actuaciones más eficientes 

tanto internas como externas  

CE5 - Saber gestionar la comercialización de productos deportivos, elaborando estrategias y planes de márqueting y acciones comerciales.  

CE6 - Ser capaz de crear productos u organizar eventos deportivos de forma rentable y eficiente y, poner en funcionamiento dichos proyectos de manera 

eficiente y sostenible.  

CE7 - Tener la habilidad para redactar textos y presentar informes, proyectos u otro tipo de trabajos sobre dirección y estrategias de empresas deportivas 
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MATÈRIES /ASSIGNATURES VINCULADES COMPETÈNCIES 

 CB
6 

CB
7 

CB
8 

CB
9 

CB10 CG1 CG2 CG3 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 

Matèria A:  
ANÁLISIS DEL NEGOCIO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 X X X    X X X X X    

Instituciones deportivas y formas de contratación 
laboral 

               

Control de gestión: decisiones, presupuestos y 
contabilidad pública 

 X X X  X   X X      

Analisis de negocio y negociación. Empreneduría.   X     X  X X     

Matèria B:  
MARKETING DEL DEPORTE Y DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

  X X  X X      X X  

Marketing de servicios e investigación de mercados                

Esponsorización, patrocinio, publicidad, medios y 
relaciones públicas 

               

Matèria C:  
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

X X X X X     X   X X X 

Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa y 
Sociología del deporte 

X X X X        X   X 

Matèria D:  
MARCO JURÍDICO DE EMPRESAS DEL DEPORTE 

           X    

Disciplina del deporte y derecho sancionador                

Urbanismo y deporte                

Deporte, Ocio y nuevas oportunidades de mercado                

Representantes y derechos de los clubs                

Matèria E:  
PLANIFICACIÓN DE GRANDES EVENTOS Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

 X X        X  X X  

Planificación de eventos deportivos                

Gestión y Planificación de Servicios                
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Seminarios de Actualización                

Gestión de equipos y desarrollo de habilidades 
directivas 

  X        X   X  

Matèria F:  
PRÁCTICAS EXTERNAS 

 X X   X  X   X   X  

Prácticas externas  X X   X  X   X   X  

Treball final de Màster   X X X     X X X  X X X 

Treball final de Màster  X X X     X X X  X X X 

 

 

 

 


