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Titulacions implementades de la Facultat d’Economia i Empresa i els processos VSMA 

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. 

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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Descripció de les titulacions objecte de l’acreditació 
 

Titulacions objecte de  
l’acreditació 

Codi  
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any 
d'implantació 

Responsable de la 
titulació 

Grau d’Empresa Internacional 
2502823 240 2013 Dra. Glòria Rubert 

MU de Comptabilitat i Fiscalitat 4315233 60 2015 Dra. Carme Barcons 

 

 

Dades de contacte 

Ramon Ramon Muñoz, ramon@ub.edu 

Delegat del Rector per a Qualitat i Relacions Internacionals 

Brian Muñoz, bmunoz@ub.edu 

Tècnic de qualitat, Facultat d’Economia i Empresa 

 

 

mailto:ramon@ub.edu
mailto:bmunoz@ub.edu
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A.  PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona 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 i 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 fusionen el juliol del 2008 i creen l’actual Facultat d’Economia i 
Empresa.  

Els trets definidors de la Facultat són els següents:  

 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 aposta per la internacionalització amb l’oferta d’un grau i tres màsters en anglès, així com 
assignatures impartides en aquesta llengua en altres graus i màsters. 

 La potenciació de les pràctiques i l’emprenedoria, amb una àmplia oferta de convenis de 
pràctiques i un espai de cotreball per a projectes emprenedors pioner dins el sistema universitari 
català. 

 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. 

 L’aposta per la internacionalització 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). 

 Una recerca de qualitat amb vint-i-dos grups de recerca consolidats per la Generalitat de 
Catalunya, més de dos-cents investigadors actius i tres plataformes que agrupen la recerca: UB 
School of Economics, UB Business School i UB Sociology. 

 

La Facultat als rànquings 

La Universitat de Barcelona ocupa un lloc destacat, a escala mundial, europea i estatal, en els rànquings 
més importants que se centren en diverses variables de les universitats del seu àmbit geogràfic d’anàlisi. 
Alguns dels rànquings internacionals presenten dades en relació amb les disciplines, mentre que altres 
rànquings mundials ho fan a escala de grans àrees científiques. La seva posició en els diversos rànquings 
es pot veure a través d’aquesta pàgina web. 

 

La comunitat universitària de la Facultat 

El curs 2017-18, la comunitat universitària de la Facultat d’Economia i Empresa estava formada per 9116 
persones: 8407 estudiants, 590 professors i 119 persones d’administració i serveis. 

 

Professorat 

El curs 2017-18, el total de PDI adscrit a la Facultat era de 590 professors. D’aquests, 222 eren funcionaris 
(CU, CEU, TU i TEU), 24 eren professors contractats permanents (agregats), 18 eren agregats interins, 
7 professors col·laboradors permanents, 16 lectors, 15 investigadors postdoctorals i visitants, 278 
professors associats, 8 professorat emèrit i emèrit del pla de jubilació anticipada. 

En termes relatius, el professorat catedràtic representa el 8,47%, el titular representa el 29,15% i el 
agregat el 7,12% del total del PDI, el professorat contractat a temps complet (lectors, postdocs i visitants) 
representa el 5,25% del total del PDI, i el professorat a temps parcial (associat) representa el 47,12% del 
total i el professorat emèrit, el 1,36% del total de PDI. 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/la_ub_avui/ranquings/index.html
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Pel que fa a la distribució per sexes, les dones representen un 37,9% del conjunt del PDI de la Facultat. 
Ara bé, per categories hi ha diferències importants. Així, el percentatge més baix de dones es dona en el 
cos de Catedràtic d’universitat (26,83%), mentre que augmenta en el cos de titulars d’universitat i 
agregats (41,98% i 58,33%, respectivament), i sobretot en Catedràtic d’escola universitària  (66,67%). 

Taula A-1  Estructura del PDI de la Facultat d’Economia i Empresa (curs 2014-15) 

PDI dones PDI homes Total 

224 366 590 

PDI funcionari PDI contractat Total 

222 368 590 

PDI a temps complet PDI a temps parcial Total 

302 288 590 

 

Taula A-2  Distribució del PDI segons la categoria (curs 2014-15) 
 

Dones Homes Total % de dones 

Catedràtic d’universitat 11 30 41 26,83% 

Catedràtic d’escola universitària 6 3 9 66,67% 

Professor titular d’universitat 55 76 131 41,98% 

Professor titular interí d’universitat 0 0 0 0,00% 

Professor titular d’escola universitària 12 29 41 29,27% 

Professor titular interí d’escola universitària 2 0 2 100,00% 

Ajudant (doctor) 0 0 0 0,00% 

Professor agregat 14 10 24 58,33% 

Professor agregat interí 8 10 18 44,44% 

Professor lector 7 9 16 43,75% 

Professor col·laborador permanent (doctor) 1 5 6 16,67% 

Professor col·laborador permanent 1 0 1 100,00% 

Investigador postdoct. de formació en docència i recerca 2 2 4 50,00% 

Investigador postdoctoral de recerca 1 1 2 50,00% 

Professor associat 100 178 278 35,97% 

Professor emèrit 1 7 8 12,50% 

Professor emèrit del pla de jubilació anticipada 0 0 0 0,00% 
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Professor visitant 3 6 9 33,33% 

Total 
224 366 590  37,97% 

 Font: Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa 

 

Personal d’administració i serveis 

El PAS adscrit a la Facultat d’Economia i Empresa el formen 86 persones, distribuïdes en categories, 
funcions, procedència i unitats diverses: 74 treballen a l’administració i serveis comuns del centre, 16 als 
departaments i 17 a la biblioteca. 

A aquest personal s’hi ha d’afegir el personal contractat amb ingressos propis de la Facultat d’Economia i 
Empresa, via convenis amb la Fundació Bosch i Gimpera, que dona serveis a unitats com ara Carreres 
Professionals, l’Oficina de Relacions Internacionals o les unitats UB Economics i UB Business, dedicades a 
la internacionalització de la recerca i el postgrau. 

Taula A-3  Distribució del PAS segons el lloc de treball 

Lloc de treball 
Dones Homes Total % de dones 

Administradora de centre 1 0 1 100,00% 

Personal tècnic logístic 0 2 2 0,00% 

Personal tècnic audiovisual 1 4 5 20,00% 

Oficina d’Afers Generals 7 0 7 100,00% 

Oficina de Recerca 4 0 4 100,00% 

Secretaria d’Estudiants i Docència 19 4 23 82,61% 

Tècnics i suport administratiu (contractes 
FBG) 

13 6 19 68,42% 

Departaments 16 0 16 100,00% 

Punt d’Informació 11 4 15 73,33% 

Biblioteca 12 5 17 70,59% 

Tècnics de suport a la recerca 4 6 10 40,00% 

TOTAL 88 31 119  73,95% 

Font: Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa 

 

Estudiants 

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

Quant a la distribució per sexes, el percentatge de dones és del 43,12% sense que hi hagi diferències gaire 
significatives entre graus i postgraus. 
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Taula A-4  Estudiants matriculats a ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa (2017-18) 

Tipologia d’ensenyament Dones Homes Total % dones 

Grau 2989 4135 7124 41,96% 

Màster universitari 250 266 516 48,45% 

Doctorat 105 140 245 42,86% 

Màster/Postgraus/Expert/Extensió universitària - propis 281 241 522 53,83% 

TOTAL 3625 4782 8407 43,12% 

Font: Gestió Acadèmica 
 

Els espais físics de la Facultat  

Actualment la Facultat d’Economia i Empresa ocupa els edificis que fins a la seva creació ocupaven l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Els dos edificis 
estan situats en el Campus BKC Barcelona Knowledge Campus, campus d’excel·lència internacional, a la 
part nord de la Diagonal, en dues illes contigües, tal com es pot observar a la fotografia aèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seva ubicació i dimensió és la següent: 

— Edifici 690 (antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials): avinguda Diagonal, 690, 
Barcelona. Aquest centre ocupa l’illa delimitada per l’avinguda Diagonal i els carrers de 
l’Alfambra, de Trias i Giró i de Keynes. Aquest edifici és obra dels arquitectes Lopez Iñigo, Subías 
i Giráldez, i va ser construït el 1967 i ampliat a principi dels anys noranta. Compta amb 27.687 m2 

construïts.  
 

— Edifici 696 (antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials): avinguda Diagonal, 696, 
Barcelona. Correspon a l’illa delimitada per les avingudes Diagonal i de l’Exèrcit i pels carrers de 
González Tablas, de Trias i Giró, i de l’Alfambra. Construït entre el 1955 i el 1959 és obra de 
l’arquitecte Javier Carvajal i està inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament 
de Barcelona amb el nivell B de protecció. Aquest edifici té 14.196 m2 construïts. 

Entre els dos edificis, la Facultat disposa de 41.883 m2 construïts, que ocupen 8.587 m2, 1.042 m2 destinats 
a sales d’actes, 5.528 m2 dedicats a espais departamentals, 498 m2  per a espais de recerca, 4.229 m2 en 
espais de biblioteca i, finalment, les oficines d’administració ocupen 873,62 m2. 
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La tipologia dels espais és la següent: 

Edifici 690 Edifici 696 

46 aules de docència 
10 aules d’informàtica 
1 Sala de Juntes 
1 Aula Magna 
1 sala de videoconferències 
1 Sala de Graus / 1 sala d’actes 
Biblioteca de recerca 
1 sala de treball 
Biblioteca de grau: 1 aula d’informàtica 
Espai de recerca (ERE) 
Despatx de Doctorands 

33 aules de docència 
5 aules d’informàtica 
8 sales de treball 
1 Sala de Juntes 
1 Aula Magna 

 

En els darrers anys també s’han habilitat sales de treball en grup pels estudiants, que faciliten l’adquisició 
de competències pròpies dels graus adaptats a l’EEES, com pot ser el treball en equip. Es disposa d’un 
total de 8 sales de treball en grup ubicades a l’edifici 696, així com de 3 sales de treball en grup ubicades 
dins de la biblioteca de la Facultat. També s’ha habilitat un espai de treball col·laboratiu (coworking) per 
als alumnes amb projectes emprenedors. 

 

Oferta docent de la Facultat 

La Facultat d’Economia i Empresa disposa d’una oferta docent àmplia i variada que consta de 5 graus, 3 
itineraris dobles o dobles graus, 16 màsters universitaris, 41 títols de postgrau dels quals 20 són màsters 
propis, 13 diplomes de postgrau, 7 títols d’expert, 1 cursos superiors d’universitat. 

Graus 

El primer ensenyament que es va adaptar a l’espai europeu d’educació superior va ser el d’Estadística, 
que es va implantar com a grau el curs 2009-10. El curs següent, el 2010-11 la Facultat d’Economia i 
Empresa va implantar tres graus més que substituïen les titulacions anteriors, de rangs diferents 
(llicenciatura, diplomatura). Aquests tres graus són el d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia i 
Sociologia. 

La implantació dels graus adaptats a l’espai europeu d’educació superior es va fer implantant 1r i 2n el 
curs 2010-11 i després un curs nou cada any, excepte en el grau d’Estadística que es va implantar curs a 
curs. Les extincions es van fer en tots els graus any per any: el primer any que un grau ja no impartia 
docència d’un curs, hi havia dret a examen durant dos anys. El curs 2013-14 es va completar la implantació 
dels quatre graus que van substituir progressivament les antigues llicenciatures (ADE, Economia, 
Sociologia) i les antigues diplomatures (Ciències Empresarials, Estadística). 

El curs 2013-14 es va implantar un cinquè grau, el grau d’Empresa Internacional, impartit totalment en 
anglès i amb una forta vocació internacionalitzadora. 

En l’actualitat, doncs, la Facultat ofereix els graus següents: 

— Administració i Direcció d’Empreses 
— Economia 
— Sociologia 
— Estadística (conjuntament amb la UPC)  
— Empresa Internacional (International Business) 

Quant als dobles itineraris o dobles graus, se n’imparteixen tres: 

— Doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses - Dret 
— Doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses - Matemàtiques 

http://www.ub.edu/economiaempresa/grau/
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— Doble grau Economia-Estadística 
 

Màsters universitaris 

La Facultat té una àmplia i completa oferta de màsters universitaris en els àmbits d’economia, empresa, 
estadística, sociologia, així com altres interdisciplinaris.  

Els màsters universitaris oficials tenen l’objectiu de posar en comú un sistema de crèdits compatible, 
criteris i metodologies comparables i una durada similar a la de les titulacions europees, amb la finalitat 
de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat. 

Tenen uns preus públics regulats per la Generalitat de Catalunya i estan adaptats a l’EEES i regulats pel 
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en el qual es regulen les titulacions universitàries oficials. 

Els màsters universitaris que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa són 16, distribuïts en 5 grans àmbits 
del coneixement: 

Economia 
— Màster d’Economia, 120 ECTS, impartit totalment en anglès. 
— Màster d’Història Econòmica, 60 ECTS, interuniversitari entre la UB (coordinadora), la UAB i la 

Universidad de Zaragoza. 
— Màster d’Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics, 60 ECTS. 

 
Empresa 

— Màster de Recerca en Empresa, 60 ECTS. 
— Màster de Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica, 60 ECTS. 
— Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats, 60 ECTS. 
— Màster de Ciències Actuarials i Financeres, 90 ECTS. 
— Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, 60 ECTS. 
— Màster de Direcció d’Empreses de l’Esport, 60 ECTS. 
— Màster d’Empresa Internacional/International Business 60 ECTS. 

 
Estadística 

— Màster d’Estadística i Investigació Operativa, 90 ECTS, interuniversitari entre la UPC 
(coordinadora) i la UB. 

 
Sociologia 

— Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació, 90 ECTS 
 
Interdisciplinaris 

— Màster d’Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics, 90 ECTS 
— Màster de Gestió Cultural, 90 ECTS 
— Màster de Gestió Pública, 60 ECTS, Interuniversitari entre la UAB (coordinadora), la UB i la UPF 
— Màster de Global Markets, Local Creativities (Erasmus Mundus International Master), 120 ECTS,  

interuniversitari de la Universitat de Glasgow, Universitat de Barcelona, Universitat Erasmus de 
Rotterdam i Universitat de Georg-August Göttingen. 

 

Postgraus (propis) 

La Facultat d’Economia i Empresa ofereix una extensa gamma de títols de postgrau amb titulació pròpia 
de la Universitat de Barcelona: 

— Màsters propis (20) 
—  Diplomes de postgrau (13) 
— Títols d’expert (7) 
— Cursos superiors d’universitat (1) 

http://www.ub.edu/economiaempresa/masteroficial/index.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/masterpropi/
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Doctorats 

La Facultat d’Economia i Empresa ofereix 5 programes de doctorat: 

— Doctorat en Economia. 
— Doctorat en Empresa 
— Doctorat en Sociologia. 
— Doctorat en Història Econòmica interuniversitari amb la Universitat Carles III, coordinat per la 

UB. 
— Doctorat en Estudis de gènere: Cultures, societats i polítiques 

 

En l’oferta de la facultat, hi ha 4 màsters orientats a la recerca (a més d’un itinerari en el màster de 
Ciències Actuarials i Financeres), que són la via natural d’accés a 4 programes de doctorat que ofereix la 
Facultat d’Economia i Empresa, la resta de màsters tenen un caràcter professionalitzador. A continuació 
es presenta una taula amb aquestes vies: 

 

 

Màsters orientats a la recerca i que són via natural d’accés als programes de doctorat 

Disciplina Màster  Programa de doctorat de la 
UB 

EMPRESA Recerca en Empresa 

Ciències Actuarials i Financeres (itinerari de recerca)  

Empresa 

ECONOMIA Economia  
Economia 

Història Econòmica  
Història Econòmica 

SOCIOLOGIA Sociologia: Transformacions Socials i Innovació  
Sociologia 

Font: Elaboració pròpia i pàgines webs dels ensenyaments 

 

La internacionalització de la Facultat 

 Participació en xarxes internacionals   

La Universitat de Barcelona participa en diverses xarxes internacionals d’universitats. Entre elles cal 
destacar la LERU (Lliga Europea d’Universitats de Recerca), el grup de Coïmbra, la EUA i Universia. 
 
La LERU és una xarxa molt prestigiosa, en formen part 23 universitats europees intensives en recerca entre 
les quals destaquen Oxford, Cambridge, University College London, Imperial College, Leiden i Amsterdam. 
La Universitat de Barcelona és l’única universitat de l’Estat espanyol que en forma part. La xarxa LERU és 
particularment activa i molt influent a la Comissió Europea; recentment ha intervingut en el debat sobre 
les prioritats de recerca dels nous programes de la comissió, influint perquè la recerca en humanitats i 
ciències socials hi tingui més pes. 
 
La xarxa de Coïmbra fundada el 1985 és una xarxa d’universitats europees que congrega 39 universitats, 
algunes de les quals estan entre les més antigues i més prestigioses d’Europa. El grup va prendre el seu 
nom de la ciutat de Coïmbra, Portugal, i la universitat situada allí, una de les més antigues d'Europa. En 
formen part universitats com el Trinity College de Dublin, la Universitat d’Edimburg, la Université 

http://www.ub.edu/economiaempresa/doctorat/inici
https://www.leru.org/
http://www.coimbra-group.eu/
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Catholique de Louvain, l’Aahrus University, la Universitat de Ginebra. La Universitat de Barcelona, la 
Universitat de Salamanca i la Universitat de Granada són les tres de l’Estat espanyol que en són membres. 
 
La EUA és l'organització representativa d'universitats i conferències de rectors nacionals en 47 països 
europeus. Té un paper fonamental en el procés de Bolonya i en influir en les polítiques de la UE sobre 
educació superior, recerca i innovació. Algunes de les universitats que formen part son la University of 
Rome, l’Aalborg University, la Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), l’Aalto University. 
 
La xarxa Universia és una de les xarxes de referencia d’Iberoamérica que busca generar noves oportunitats 
per a la comunitat universitària, fomentant el primer treball i pràctiques professionals i identificant les 
necessitats de formació que poden ser ateses des de la universitat. Aquesta xarxa agrupa 1.341 
universitats, les quals 80 estan ubicades a l’Estat espanyol. 
 
A més d’aquestes xarxes, la Universitat de Barcelona participa en d’altres. Aquestes xarxes són d’accés 
públic i es poden consultar a través del següent enllaç:  
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/xarxes/xarxes.html 

 

Intercanvis internacionals 

La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona (UB) és un centre amb una forta 
voluntat d’internacionalització. A la base d’aquesta estratègia hi ha el convenciment que per mitjà de la 
internacionalització els alumnes desenvolupen unes competències i destreses que poden afavorir una 
inserció laboral exitosa. La Facultat disposa d’una oferta molt àmplia de convenis d’intercanvi 
internacional, tant del programa Erasmus, com convenis específics, BCA (amb els Estats Units), convenis 
generals de la UB i sol·licitud Individual.  
 
Gràfic A-1. Nombre d’estudiants internacionals en programes d’intercanvi a la Facultat (incoming) 

 

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa 
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http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.ub.edu/entornsweb/universia/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/xarxes/xarxes.html
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
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Gràfic A-2. Nombre d’estudiants de la Facultat en programes d’intercanvi a l’estranger (outgoing) 

 

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa 

 

En els darrers anys, s’ha fet un esforç per signar nous convenis de mobilitat internacional amb universitats 
ben posicionades internacionalment, tant a nivell de graus com de màsters. Actualment, la FEE té més de 
dos-cents convenis específics signants amb universitats d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania, algunes de tan 
prestigioses com la Universitat de Nova Gal·les del Sud (Sydney, Austràlia), British Columbia (Canadà), 
Michigan (Estats Units), Kyoto (Japó), Buenos Aires (Argentina) o Amsterdam (Països Baixos).  

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la FEE està formada per dues tècniques i cinc estudiants de 
suport en formació. I és la responsable de gestionar aquests convenis així com els programes de mobilitat 
Internacional. A més durant tot l'any, organitza una sèrie d'esdeveniments específicament dissenyats per 
promoure la interacció dels estudiants, els quals permeten crear una sòlida xarxa d'estudiants 
internacionals i locals. 

En els darrers vuit anys (del curs 2010-11 al 2017-18), el nombre d’estudiants internacionals que han fet 
estades a la Facultat són 3.394. Hi ha una oscil·lació dels números anuals entre un rang de 324 a 474, 
produint-se un increment d’estades a la facultat en els últims anys, arribant al valor màxim des de l’inici 
(474 alumnes). 
 
Pel que fa al nombre d’estudiants de la Facultat que fan estades de mobilitat a l’estranger, en els darrers 
vuit anys han estat 2.031. Aquí no hi ha tanta estabilitat, i de fet els primers quatre anys es van 
caracteritzar per un fort increment (es va passar de 162 alumnes el curs 2009-10 a un màxim de 261 el 
curs 2012-13), i en els següents dos cursos es va produir una davallada, que coincideix amb la disminució 
de les beques Erasmus. Posteriorment hi ha un increment, arribant al valor màxim (277 alumnes) i aquest 
darrer any hi ha hagut un petita davallada (tot i això, segueix sent un valor alta comparant les tendències 
anteriors). 

 

Les terceres llengües a la Facultat 

La Facultat ofereix un grau totalment en anglès –el grau d’Empresa Internacional—, una línia completa 
del grau d’ADE en anglès, i dos grups especials de 3r i 4t del grau d’Economia i del grau d’ADE en anglès, 
dins el programa EUS. S’ofereixen també assignatures en anglès, en diversos cursos, en el grau d’Economia 
i de Sociologia; i assignatures optatives en tots els graus.  
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http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/partner-universities/
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Pel que fa als màsters, la facultat ofereix 3 màsters totalment en anglès: el màster d’Economia, el màster 
d’Empresa Internacional i el màster de Global Markets, Local Creativities. Respecte als altres màsters, hi 
ha una presència creixent de l’anglès, especialment en assignatures optatives. 

 

La unitat de Carreres Professionals 

La Facultat d’Economia i Empresa posa a disposició de tots els estudiants la unitat de Carreres 
Professionals, un servei que engloba la gestió de les pràctiques empresarials i l’oferta de serveis 
d’orientació professional. Aquest servei ofereix cursos amb reconeixement de crèdits per ampliar el 
desenvolupament professional i facilitar la inserció laboral dels estudiants. A més, s’hi fan xerrades, tallers 
i esdeveniments amb grans empreses i una gran diversitat d’organitzacions que abasten tots els perfils 
d’estudiant que acull la Facultat. 

L’equip de Carreres Professionals està format per quatre tècnics amb més de deu anys d’experiència en 
l’àrea, i set estudiants de suport en formació en les àrees d’administració i comunicació. Aquest equip 
compta amb el recolzament de l’Àrea Acadèmica, la qual s’encarrega de monitoritzar els processos 
d’adjudicació i avaluació de pràctiques, així com també de validar les accions formatives i de 
desenvolupament professional, amb el professorat tutor de pràctiques. 

Des de Carreres Professionals es fa una recerca activa, es tramiten i gestionen les pràctiques externes de 
la Facultat. S’ofereix un servei de publicacions d’ofertes de pràctiques tant per a estudiants de grau com 
de postgrau, i es gestiona tot el procés administratiu des del moment en què se signa el conveni amb 
l’empresa fins a l’avaluació final de les pràctiques als alumnes. 

La unitat ofereix cada semestre una varietat de cursos de desenvolupament professional amb 
reconeixement de crèdits. Entre aquests cursos destaquen les presentacions de grans empreses, els tallers 
de cerca laboral, les tècniques de cerca de feina a l’estranger i altres presentacions de tipologia variada 
segons el sector que es treballi. 

La unitat disposa a més d’un servei personalitzat d’orientació professional per als estudiants i disposa 
d’una Borsa de Treball en què les empreses poden publicar ofertes de feina i de pràctiques empresarials, 
i els alumnes accedir-hi i interessar-s’hi. A més, es gestiona tot el procés de publicació de les ofertes i 
s’ofereixen serveis de selecció de candidats potencials per al lloc d’incorporació. 

Aquesta unitat també dóna suport administratiu al Programa EUS (Empresa-Universitat-Societat), que té 
com a objectiu aconseguir una formació integral dels estudiants dels dos darrers cursos dels 
ensenyaments d’Administració i Direcció d’Empreses, i d’Economia, amb una docència totalment en 
anglès (exceptuant algunes assignatures del grau d’Economia) i, com a valor afegit, que tinguin 
l’oportunitat de completar la seva formació acadèmica amb un programa de pràctiques en una empresa 
o institució, pública o privada, concentrades en el darrer semestre del grau. 

Finalment, l’oficina gestiona el nou Espai de coworking o treball col·laboratiu, un espai de caràcter 
emprenedor que persegueix un doble objectiu: d’una banda, posar a disposició dels estudiants un espai 
on desenvolupar projectes de creació d’empreses en un estadi molt preliminar, compartint idees, 
estratègies i formant una comunitat emprenedora i d’àmbit innovador i, de l’altra, oferir un conjunt de 
serveis de formació, dinamització i tutorització d’aquests projectes. A més, es col·labora amb el Laboratori 
Docent de Creativitat i Projectes Innovadors, lligat a la Càtedra d’Emprenedoria, que ofereix als estudiants 
cursos i seminaris per ajudar-los a afermar les seves bases creatives i innovadores. 

Durant el curs 2017-18 s’han fet 2151 estades de pràctiques, a 854 empreses i institucions, en empreses 
de tot tipus, des de les principals empreses auditores i altres consultores, a empreses dels sectors 
agroalimentari, distribuïdores, logístiques, financeres, farmacèutiques, d’hostaleria i restauració, 
culturals, asseguradores, etc. També s’han fet pràctiques a entitats públiques i a entitats del tercer sector 
de l’àmbit social, sanitari o cooperatiu. 

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/actualitat/
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/actualitat/
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La recerca 

La recerca de la Facultat d’Economia i Empresa es porta a terme en els grups de recerca, en els instituts i 
observatoris i en els departaments. A més, la Facultat compta amb diverses càtedres, gestionades en 
col·laboració amb altres institucions i organismes, a través de les quals s’aprofundeix en l'estudi i la 
recerca d’una matèria concreta dels diferents àmbits del coneixement. 

En concret la Facultat compta actualment amb 23 grups de recerca consolidats per la Generalitat de 
Catalunya. D’altra banda, els grups de recerca adscrits a la Facultat participen en diferents instituts de 
recerca, observatoris i xarxes de referència, que són el Barcelona Economic Analysis Team (BEAT), 
l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), l’Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA), l’Observatori 
Centre d’Estudis Antoni Capmany d’Economia i Història Econòmica (CEAC), l’ Observatori d’Anàlisi i 
Avaluació de Polítiques Públiques  (OAP), la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques, 
(XREPP), i la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP).  

La Universitat de Barcelona Business School,  la Universitat de Barcelona School of Economics, la 
Universitat de Barcelona School of Sociology són tres unitats que centralitzen i coordinen la recerca en 
economia, empresa i sociologia, que es porta a terme a la Facultat. El seu objectiu és desenvolupar la 
reputació de la Facultat en l’àmbit de la recerca d’excel·lència internacional en aquestes àrees. Les seves 
pàgines web inclouen informació sobre publicacions, documents de treball, seminaris i altres activitats de 
recerca dels àmbits d’economia, empresa i sociologia a la UB. 

La Comissió de Recerca de la Facultat és l’òrgan encarregat, entre d’altres funcions, d’organitzar el suport 
a la recerca, de proposar les línies prioritàries de recerca de la Facultat, i de gestionar les infraestructures 
de recerca del centre (d’acord amb l’art. 33.3 del Reglament de la Facultat). Aquestes infraestructures 
inclouen els Espais de Recerca de la Facultat (ERE), destinats a donar suport, aglutinar i fomentar l’activitat 
dels grups de recerca més competitius del centre.  

L’Oficina de Recerca de la Facultat ofereix informació general, s’encarrega de la gestió econòmica i 
administrativa dels projectes dels investigadors de la Facultat, i dóna suport administratiu a la Comissió 
de Recerca de la Facultat. 

 

La biblioteca 

La Facultat disposa del CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa, amb una única direcció de la gestió i un únic 
espai web, malgrat que està dividida físicament en dos espais –ubicats a l’edifici 690— anomenats 
Biblioteca de Recerca Fabià Estapé i Biblioteca de Grau. La Biblioteca de Recerca està enfocada a oferir un 
fons de gran qualitat per als investigadors, mentre que la Biblioteca de Grau atén fonamentalment les 
necessitats d’espais i recursos per a l’estudi i l’aprenentatge dels alumnes de grau, incloent-hi tots els 
manuals i bibliografia recomanada. 

La Biblioteca de Recerca disposa d’uns fons únics que la converteixen en el millor fons d’estadístiques 
històriques de l’Amèrica Llatina, de l’Europa del Sud i un dels millors d’Europa. Combina els antics fons de 
la biblioteca de Foment del Treball Nacional (que inclou una àmplia col·lecció d’estadístiques històriques 
per tot el món des de mitjan segle XIX) amb els de la Casa d’Amèrica de Barcelona, amb una gran col·lecció 
d’estadístiques històriques, monografies i publicacions periòdiques des de final segle XIX fins a les darreres 
dècades del segle XX. En ambdós casos, les col·leccions estan especialment dedicades als temes 
econòmics, ja que l’objectiu era afavorir les relacions comercials amb els països llatinoamericans. En 
aquest sentit, el fons de la nostra Biblioteca és un dels millors del món pel que fa a estadístiques de comerç 
exterior de països llatinoamericans, molt difícils de trobar en altres biblioteques del nostre entorn, i també 
inclou moltes sèries d’estadístiques comercials d’altres països, especialment europeus. Però també hi ha 
molts anuaris estadístics, censos de població, censos industrials, etc. De fet, un nombre creixent 
d’investigadors estrangers, especialment llatinoamericans, estan fent servir el fons per a la seva recerca. 

Addicionalment, la biblioteca disposa del fons provinent de la biblioteca de l’àrea d’Organització 
Econòmica Internacional (Fons Joaquim Muns), de la biblioteca especialitzada en la història de l’empresa 
catalana de Francesc Cabana, de la biblioteca Ernest Lluch i del Fons Manuel Sacristán. 

http://www.ub.edu/economiaempresa/recerca/home.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/recerca/grups.html
http://www.ub.edu/ubbusiness
http://www.ub.edu/school-economics/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/school-of-sociology
http://www.ub.edu/economiaempresa/recerca/ere.html
http://www.ub.edu/orececoempresa/
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
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B.  PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 
 

El procés d’acreditació de les titulacions és una oportunitat excel·lent per fer una valoració exhaustiva 
dels aspectes positius de les titulacions que imparteix, i també de les oportunitats de millora, tant a curt 
com a mitjà termini. El Comitè d’Avaluació Interna ha liderat el procés d’elaboració d’aquest autoinforme, 
que ha comptat amb contribucions fel personal d’administració i serveis de les diferents unitats vinculades 
al desenvolupament de les titulacions i l’Agència de Polítiques i Qualitat UB (APQUB). A més, el conjunt 
dels membres de la comunitat universitària han pogut participar tant en la fase d’informació pública de 
l’autoinforme com en la Comissió de Qualitat i en la Junta de Facultat.  

El procés i elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació dels diferents títols de màster s’ha fet a partir 
del procés global per a la gestió dels programes formatius en el Marc VSMA definit en el SGIQ (EB.1-1: 
PEQ 020). Aquest procés d’acreditació es duu a terme prenent en consideració les fonts d’informació 
següents:  

— Les Memòries de Verificació de les titulacions objecte d’aquesta acreditació. 
— Els informes de seguiment de centre (ISC) elaborats per la Facultat, i lliurats a l’APQUB i, quan ha 

estat necessària a l’AQU Catalunya. 

En aquest procés es combinen dos nivells d’anàlisi: el del centre i el dels ensenyaments específics a 
acreditar. Les qüestions referides al centre han estat analitzades per l’àrea de qualitat del centre, mentre 
que les referides a titulacions han estat impulsades per les coordinadores o caps d’estudis de les 
titulacions corresponents, amb el suport de l’àrea de qualitat. En tots els casos, les diferents versions 
d’aquests dos nivells d’anàlisi han estat presentades i debatudes en les reunions del CAI. 

Les titulacions a acreditar són el grau d’Empresa Internacional, el màster de Comptabilitat i Fiscalitat  

 

Fases del procés d’elaboració de l’autoinforme 

La planificació 

El període de planificació va iniciar-se a final del curs 2017-18, quan l’Agència de Polítiques i Qualitat de 
la UB (APQUB) va informar del calendari definitiu d’acreditació previst per l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari Català (AQU), en què indicava les titulacions de la Facultat d’Economia i Empresa que 
s’havien d’acreditar durant el curs 2018-19. 

El Degà i el Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Qualitat informa del procés d’acreditació 
als òrgans de la Facultat: Junta de Facultat, Comissió Acadèmica, Comissió de Qualitat, Comissió de 
Màsters i Equip de Govern. En tots els casos es posa èmfasi en la importància i la rellevància del procés i 
en la necessitat d’implicar-hi tota la comunitat universitària del centre. 

La Comissió de Qualitat, que és l’encarregada d’impulsar el procés d’acreditació, va nomenar el Comitè 
d’Avaluació Interna. Al curs 2017-18 es posa en marxa el procés i es prepara la planificació seguint les 
directrius de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster d’AQU-Catalunya (EB.1-
3). La Comissió de Qualitat aprova la constitució de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) de la Facultat el 
19 de Febrer del 2018, el qual va ésser posteriorment ratificat per la Junta de Facultat de Centre, amb 
l’objectiu que sigui una comissió tècnica i de treball, per la qual cosa la composició és la següent:  

 

 

 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_020.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_020.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
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Ramon Ramon Muñoz Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Qualitat 

Laura Guitart Vicedegana Acadèmica 

Santiago Forgas      Delegat del Rector per als Màsters i Postgraus a la Facultat 

Raul Ramos Vicedegà de Recerca i Doctorat 

Gloria Rubert Cap d’Estudis del grau d’Empresa Internacional 

Maria del Carme Barcons Coordinador del màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Carles Sánchez Cap de coordinació d’ensenyaments 

Brian Muñoz Tècnic de qualitat 

Antoni di Paolo Representant dels professors de Grau 

Josep Maria Duran Representant dels professors de Màster 

Bernat Pujol Representant dels estudiants de Grau 

Maria Valenciano Representant dels estudiants de Màster 

Recollida d’informació  

La recollida d’informació ha estat un dels temes més complexos de gestionar ja que hi ha múltiples fonts 
i plataformes, i aconseguir una informació homogènia i actualitzada en alguns casos resulta complicat. No 
obstant això, l’accés a la base de dades de l’espai VSMA de la UB, l’experiència dels informes de seguiment 
duts a terme cada any i la cultura informativa de la Facultat en relació amb la transparència, han estat 
aspectes altament positius. Així, la informació present en aquest autoinforme es recull de manera 
periòdica a través dels diferents mecanismes establerts i regulats en el SIGQ.  

Elaboració de l’autoinforme 

L’elaboració de l’autoinforme s’ha dut a terme de manera coordinada a partir dels dos nivells esmentats 
anteriorment, el del centre i el dels ensenyaments específics a acreditar. Així, els primers esborranys dels  
estàndards 2, 3 i 5 han estat elaborats per l’àrea de qualitat del centre, i els 1, 4 i 6 ho han estat per la cap 
d’estudis del Grau d’Empresa Internacional i la coordinadora del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat. 
Posteriorment, aquests esborranys han estat posats a l’abast de tots els membres del CAI i discutits en 
reunions presencials i també a través de mecanismes en línia. Aquesta metodologia de treball, 
acompanyat d’un cronograma, van ésser establerts en la reunió de constitució del CAI. El nombre total de 
reunions plenàries ha estat, fins a la data, de 7. A més s’ha produït un gran nombre de trobades bilaterals, 
reunions de treball sectorials i tasques desenvolupades en línia de manera col.laborativa. A continuació 
es presenta el calendari de reunions: 

1a reunió del CAI (4/06/2018). Reunió de constitució del CAI. Es tracta d’una sessió operativa on 
s’estableixen les bases de l’acreditació: es discuteix i s’aprova la metodologia i el calendari a seguir en 
l’elaboració de l’autoinforme; s’avança la informació especial que es demanarà més endavant als 
coordinadors perquè es pugui començar a preparar (per exemple, informació sobre el currículum dels 
professors associats); es donen criteris per triar les assignatures escollides; s’informa sobre la necessitat 
de començar a recollir les execucions; etc. També es comença a treballar en l’estàndard 1. 

2a reunió del CAI (21/06/2018). Reunió en la qual s’analitzen el estàndard 1, donant propostes de millora 
i es donen les bases per a la realització de l’estàndard 3. 

3a reunió del CAI (16/7/2018). Reunió en la qual s’analitzen el estàndard 3, donant propostes de millora 
i es donen les bases per a la realització de l’estàndard 4. 
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4a reunió del CAI (1/10/2018). Reunió en la qual es donen dades especifiques amb les quals es poden 
realitzar l’estàndard 4.1 

5a reunió del CAI (7/11/2018). Reunió en la qual s’analitzen el estàndard 4 i es proposen millores 
especifiques. També es donen les bases per a la realització de l’estàndard 2. 

6a reunió del CAI (31/01/2019). Reunió en la qual s’analitza l’estàndard 2, donant propostes de millora i 
es donen les bases de l’estàndard 5. 

7a reunió del CAI (22/02/2019). Reunió en la qual s’analitza l’estàndard 5, donant propostes de millora i 
es donen les bases de l’estàndard 6. S’anuncia la data d’inici d’exposició pública. 

8a reunió del CAI (Per determinar). Els membres del CAI es tornaran a trobar per analitzar els comentaris 
derivats de l’exposició pública i, si s’escau, incorporar-les. 

Per recollir les evidències necessàries per a l’elaboració de l’autoinforme, es crea un espai d’acreditació 
en el Campus Virtual, que es comparteix amb tots els membres del CAI i que posteriorment s’obre als 
membres del CAE. En aquest lloc web hi ha publicada tota la documentació generada durant l’elaboració 
de l’autoinforme i totes les evidències que requereixen un cert grau de confidencialitat (espai del Campus 
Virtual per l’acreditació FEE: EB.1-5).  

També s’habilita a la pàgina web del Sistema de Qualitat de la Facultat un apartat per aportar tota la 
informació relativa a l’acreditació (pàgina web del procés d’acreditació: EB.1-6). 

Per fer el procés més transparent i participatiu a tota la comunitat universitària, l’autoinforme es posa a 
disposició pública durant 20 dies per recollir les aportacions que qualsevol membre hi vulgui realitzar.  

Finalment, i com ja s’ha indicat, es preveu una reunió del CAI per examinar i valorar les propostes de 
l’exposició pública, per decidir quines s’incorporen i en quins termes, i per aprovar l’informe. També es té 
previst que l’Equip de Govern de la Facultat doni el vistiplau a l’informe per enviar-lo  als membres de la 
Junta de Facultat perquè, si escau, l’aprovin. Amb aquest objectiu, es preveu la convocatòria d’una sessió 
de la Comissió de Qualitat i de la Junta de Facultat, per debatre i aprovar l’autoinforme d’acreditació. 

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=34338
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=34338
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/vsma/acreditacio.html
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C.  VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS   
 

Estàndard 1.  Qualitat del programa formatiu  

Descripció: El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat 
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES 

1.1  El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del 
MECES  

La Facultat imparteix un ampli ventall de graus, màsters i programes de doctorat, els quals formen una 
estructura integrada, coherent i consistent. Per aconseguir-ho, i partint de les memòries de verificació i  
dels informes d'acreditació i seguiment, el Centre utilitza els següents mecanismes. El primer s'ha de 
relacionar amb la millora i ajustament dels plans docents de les assignatures. El segon consisteix en 
l'anàlisi conjunta de les competències de graus i màsters, en el context dels processos de verificació, 
seguiment, modificació i acreditació (VSMA). 
 

Respecte al Grau d’Empresa Internacional i del Màster de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i 
Empresa, podem afirmar que el perfil de competències és consistent amb els requisits de la disciplina i 
amb el nivell formatiu corresponent al MECES, i així ho acredita la verificació favorable del Consell 
d’Universitats, d’acord amb el que disposa l’article 25.7 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

La informació sobre el grau d’Empresa Internacional i el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat està 
disponible en l’espai web de cadascuna d’aquestes titulacions (E2.1-49, E2.1-50)). Les memòries de 
verificació del Grau d’Empresa Internacional (E1.1-1) i del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat (E1.1-2) es 
troben al web del Sistema de Qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa (E2.1-29). D’igual manera, en 
aquesta web es pot trobar la resolució de verificació positiva del Consell d’Universitats, els informes de 
modificació, si escau, i els informes de seguiment que s’han elaborat en els diversos cursos acadèmics. 

Pel que fa al perfil de competències, a l’estàndard 6.1 es realitza una anàlisi aprofundida sobre aquest 
tema  i, particularment,  la relació entre les competències, les matèries i les assignatures presents a la 
memòria, tant pel que fa al GEI com en relació al MCF.   

El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat disposa d’un procediment, PEQ 
020 (E3.0-4), que recull els procediments relacionats amb el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació 
i Acreditació (VSMA) de les titulacions de Grau i Màster, així com la recollida i anàlisi dels indicadors. 

1.2  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el 
perfil de competències i amb els objectius de la titulació 

Respecte als plans d’estudis i les estructures del currículum, a mesura que s’han anat implantat les 
titulacions, i durant el procés de seguiment i modificació, s’han fet certs ajustaments amb l’objectiu 
d’aconseguir millors nivells de coherència dels inicialment planificats. El darrer Informe de Seguiment  
Centre (E1.2-1) que inclou aquestes titulacions, corresponent als cursos 2015-16 i 2016-17, exemplifica el 
que acabem d’assenyalar.  

Com a conseqüència d’aquest procés, els plans d’estudis i les estructures del currículum del Grau 
d’Empresa Internacional i el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat de la Facultat d’Economia i Empresa, 
aquests són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de les titulacions. És a dir, s’ha 
assegurat l’alineació entre els plans d’estudis, els perfils de les competències i els objectius de la 
titulacions.  

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5276376/0
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-dempresa-internacional
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/sites/default/files/verificacio/memverifica/comptabilitat_fiscalitat.pdf
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/politica-i-objectius-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ftp/public/qualitat/ICS/ISC%202017.pdf
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1.3  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la 
titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes  

La facultat vetlla per a que els estudiants tinguin informació del perfil requerit en les titulacions que 
s’ofereixen. En els estudis de grau es posa a disposició del alumnat informació rellevant, publicada en el 
web (E1.3-1) i en els fulletons dels graus (E1.3-2). També es realitzen Jornades de Portes Obertes (E1.3-3) 
i sessions informatives, i, a més, es posa a disposició documentació per orientar la matrícula (Activitats 
per als estudiants i centres de secundària (E1.3-4), Cursos de transició i jornades de benvinguda (E1.3-
5),Orientacions acadèmiques per la matrícula (E1.3-6)). 

De les diverses accions d’ajustament entre el perfil d’accés i els requisits de perfil formatiu dels 
ensenyaments, caldria destacar els Cursos de transició batxillerat-universitat. La Facultat, des del curs 
acadèmic en què es van implantar els graus, a partir de l’anàlisi del perfil d’ingrés que tenien els estudiants 
i del rendiment a 1r curs, va concloure que hi havia un cert desajustament en aspectes formatius previs 
dels estudiants com ara la formació d’entrada en les eines d’anàlisi matemàtica, en el coneixement de 
l’entorn sociohistòric, en procediments de treball intel·lectual, així com en la capacitat oral i escrita de 
comunicació. Desajustaments que tenien a veure, no tant amb un nivell d’exigència alt i desajustat en les 
assignatures de 1r curs, sinó amb una notable diversitat dels estudiants pel que fa a la modalitat de 
batxillerat cursada (científic, social i/o humanístic), almenys en les titulacions de grau amb més demanda. 
El curs 2018-19 els cursos de transició inclouen temes d’introducció a les matemàtiques, àlgebra i càlcul.  

Aquests cursos es duen a terme durant la primera setmana o les dues primeres setmanes del mes de 
setembre (abans de l’inici de curs de les assignatures de 1r curs del pla d’estudis). Cal assenyalar que, a 
més de la docència reglada, tenen lloc una sèrie de sessions informatives i d’activitats que permeten a 
l’estudiant de nou accés un coneixement més ampli dels serveis, activitats complementàries que ofereix 
la Facultat. Entre aquests es pot destacar, per al curs 2018-19, la sessió informativa amb temes de 
mobilitat d’estudiants, carreres professionals o igualtat de gènere així com la participació de les 
associacions d’estudiants de la Facultat, la Secretaria d’Estudiants, els Serveis Lingüístics, l’Escola 
d’Idiomes Moderns, el Servei d’Esports,  la Biblioteca de la Facultat i el Pla d’Acció Tutorial. 

Pel que fa als estudis de màster, les accions que des de la Facultat es duen a terme per a que els estudiants 
de les titulacions de màster tinguin informació del perfil requerit, i per tant poder adequar el perfil dels 
estudiants amb el requerit per les titulacions, són les següents. En primer lloc, s’ofereix informació 
publicada en el web i en el díptic dels ensenyaments de màster (E1.3-7). En segon lloc, es dona informació 
a les sessions informatives adreçades als estudiants de grau que estan interessats en els màsters de la 
Facultat i que es duen a terme abans de finalitzar els seus estudis de grau. En tercer lloc, es realitzen 
accions concretes, entre les quals es pot destacar el Saló de l’Ensenyament i el Saló Futura i totes les 
accions de comunicació i difusió de la Facultat.  

Grau d’Empresa Internacional 

El nombre d’estudiants que accedeixen al grau d’Empresa Internacional és coherent amb les places que 
s’ofereixen, essent un numero estable des de l’inici del grau (taula E1.3-1). Tot i que cal tenir en compte 
que, atès el sistema d’assignació de places de les universitats públiques catalanes que fa la Direcció 
General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, es pot observar com, de forma general, el nombre 
d’estudiants de nou accés assignats supera el nombre de places que s’ofereixen. També per al curs 2016-
17, encara que la taula assenyala, segons les dades del VSMA, 79 estudiants de nou accés matriculats. En 
veritat, però, es va tractar de 83 estudiants, segons les dades de la Secretaria de la Facultat. Aquestes 
petites diferències es deuen al moment en què des del VSMA s’agafen les dades, en que poden haver 
matrícules anul·lades en aquell moment i que després acaben pagant.  

 

 

 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145/3
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306766/mod_folder/content/0/Fulletons%20informatius/Fullet%C3%B3%20GEI.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/futurs/jpo/economia-empresa.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/queoferim/index/secundaria.htm
http://www.ub.edu/economiaempresa/queoferim/index/secundaria.htm
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=15031
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=15031
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=12143
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306766/mod_folder/content/0/Fulletons%20informatius/D%C3%ADptico%20M%C3%A1ster%20CiFdefinitivo.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/centresub/economia-i-empresa


   

 

 

C.  Estàndard 1  Autoinforme d'acreditació · abril 2019 23 

 

Taula E1.3-1 

Evolució demanda, nou ingrés, accés en primera opció, les matriculacions i graduats.  
Grau d’Empresa Internacional 

 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017-18 

Places ofertes 80 80 80 80 80 

Demanda primera opció 158 143 114 94 118 

Estudiants de nou ingrés 85 81 82 79 94 

Percentatge d'accés en primera opció 88,24% 90,12% 85,37% 88,61% 70,21% 

Percentatge d'accés al setembre - - - - - 

Estudiants matriculats 85 162 238 309 349 

Estudiants graduats - - - 42 72 

Fonts: Planificació Academicodocent E11 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

En qualsevol cas, les dades sobre estudiants de nou ingrés mostren força estabilitat, la qual  valorem de 
manera molt positiva. A més, el nombre d'estudiants de nou ingrés s'ha mantingut igualment força estable 
en els sis primers anys d'implantació del grau. Considerades les xifres absolutes, també s'ha mantingut 
estable el nombre d'estudiants que demanda en primera opció aquest ensenyament. Tot i això, el 
percentatge d'accés en primera opció ha experimentat una davallada en el darrer curs, fet que mostra 
que els estudiants que demanaven en primera opció el GEI no han aconseguit accedir tant com en cursos 
anteriors. 

 

Taula E1.3-8 

Evolució per cursos de l’accés i matrícula. 
Grau d’Empresa Internacional 

Accès 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 

2013 - 14 85 81 80 78 32 

2014 - 15 - 81 76 76 74 

2015 - 16 - - 82 75 74 

2016 - 17 - - - 79 74 

2017-18 - - - - 94 

Fonts: Planificació Academicodocent E12 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

 

En relació amb les vies d'accés de l'alumnat del grau, les dades disponibles (Taules E1.3-9 i E1.3-10) 
indiquen que al llarg dels sis anys d'existència del grau les vies d'accés al grau s'han mantingut estables, 
tant en termes absoluts com en percentatges. I només s'observen lleugeres variacions en alguns cursos 
concrets. Així, en general, els estudiants del GEI accedeixen majoritàriament a través de les PAU –més del 
90%-, el que té com a conseqüència que es disposi d'una important d'homogeneïtat pel que fa als  
coneixements previs del alumnes. 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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Taula E1.3-9 
Evolució alumnat nou ingrés segons via d’accés. 

Grau d’Empresa Internacional  
2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017-18 

Places 80 80 80 80 80 

Nou accés 85 81 82 79 94 

Altres accessos - - - - - 

Batxillerat / COU amb PAU 75 64 74 66 81 

Diplomat / Llicenciat 2 1 - 1 1 

FP2 / CFGS 3 4 1 1 2 

Universitaris amb Batxillerat / COU amb PAU 5 7 5 10 9 

Universitaris amb FP2 / CFGS - 1 - - - 

Més grans de 25 anys - 4 2 1 1 

Més grans de 40 anys - - - - - 

Més grans de 45 anys - - - - - 

Fonts: Planificació Academicodocent E13a 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

 

Taula E1.3-10 

Estudiants nou ingrés segons via d’accés. 
Grau d’Empresa Internacional   

Proves d’accés a 
la universitat 

(PAU) 

CFGS, FP2 
o 

assimilats 

Titulats 
universitaris o 

assimilats 

Proves específiques per a 
majors de 25, 40 i 45 anys 

Altres 
accessos 

TOTAL 

2017 
- 18 

Estudiants 90 2 1 1 0 94 

% 95,74% 2,13% 1,06% 1,06% 0% 100% 

2016-
17 

Estudiants 76 1 1 1 0 79 

% 96,20% 1,27% 1,27% 1,27% 0% 100% 

2015-
16 

Estudiants 79 1 0 2 0 82 

% 96,34% 1,22% 0% 2,44% 0% 100% 

2014-
15 

Estudiants 71 5 1 4 0 81 

% 87,65% 6,17% 1,23% 4,94% 0% 100% 

2013-
14 

Estudiants 80 3 2 0 0 85 

% 94,12% 3,53% 2,35% 0% 0% 100% 

Fonts: Planificació Academicodocent E13b 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment)  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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D'altra banda, les dades de la Quadre E1.3-1-GEI referents a la nota de tall al GEI mostren una certa 
estabilitat al voltant del 10/14. La informació pública disponible assenyala, però, que el curs 2016-17 va 
representar una excepció dins d'aquesta tendència general, en la mesura que la nota de tall entre la 
primera i la darrera assignació va reduir-se de manera notable. Però, com ja s’ha indicat anteriorment, la 
dada referida a aquest curs pot resultar enganyosa. Això va ésser així perquè l’Oficina d’Accés a la 
Universitat va donar accés a dos estudiants a la 4a reassignació, amb una nota de tall força més baixa que 
la de la resta d’estudiants que hi havien accedit abans i que la nota d’altres estudiants que havien sol·licitat  
el GEI. De fet, mentre que en la resta de cursos acadèmics només han accedit al GEI estudiants en la 1a i 
2a assignació, fet que fa que les diferències entre les dues notes no siguin tant grans, en el curs 2016-17 
aquesta situació va canviar.  

 

Quadre E1.3-1-GEI comparatiu de la nota de tall (Via PAU i CFGS) 

Curs 1a assignació Darrera assignació 

2013-14 9,582 9,398 

2014-15 10,27 10,27 

2015-16 10,618 10,56 

2016-17 10,068 7,868 

2017-18 10,454 9,958 

2018-19 10,372 10,24 
Font: Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Enllaç 

En qualsevol cas, tant la nota de tall al juny, com la nota del primer quintil i la dels estudiants que 
accedeixen de CFGS son força elevades i, per tant, els estudiants que accedeixen al grau han tingut bons 
resultats en els seus estudis anteriors.  

L'evolució en la nota d'accés que mostra la Taula E1.3-12 van en la mateixa direcció. Indica que 
majoritàriament els estudiants del grau tenen una nota entre 7 i 8,9. Per tant, el nivell dels estudiants que 
accedeixen al grau és elevat i afavoreix un resultats molt destacables.   

 

Taula E1.3-11 

Evolució de la nota de tall. 
Grau d’Empresa Internacional  

2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 

Nota de tall juny PAU 9,40 10,27 10,56 7,87 9,958 

Nota de tall PAU juny de primer quintil 11,34 11,46 11,86 11,25 11,67 

Nota de tall juny CFGS 9,65 10,37 11,20 10,78 10,74 

Fonts: Planificació Academicodocent E14a 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjNuN2suOjgAhUrA2MBHa13C-IQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Funiversitats.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F01_acces_i_admissio%2Fpreinscripcio%2Fdocumentacio%2FNotes_i_places%2FNotes-de-tall-via-PAU-CFGS.pdf&usg=AOvVaw3LKeZh2h9rFUAuN18mC09i
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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Taula E1.3-12 
Nota d’accés. 

Grau d’Empresa Internacional  
Percentatge de nota d'accés 

5-<6 6-<7 7-<8 8-<9 9<=10 

2017-18 Batxillerat / COU amb PAU 0% 2,22% 51,11% 43,33% 3,33% 

CFGS 0% 0% 50% 50% 0% 

2016-17 Batxillerat / COU amb PAU 1,32% 1,32% 47,37% 48,68% 1,32% 

CFGS 0% 0% 0% 100% 0% 

2015-16 Batxillerat / COU amb PAU 0% 1,27% 36,71% 58,23% 3,80% 

CFGS 0% 0% 0% 100% 0% 

2014-15 Batxillerat / COU amb PAU 2,82% 2,82% 54,93% 38,03% 1,41% 

CFGS 0% 0% 20% 60% 20% 

2013-14 Batxillerat / COU amb PAU 0% 10% 56,25% 32,50% 1,25% 

CFGS 0% 0% 0% 100% 0% 

Fonts: Planificació Academicodocent E14b 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

Pel que fa a la distribució per gèneres, les dades de la Taula E1-3-13 mostren que el Grau d’Empresa 
Internacional té un major nombre de dones que d’homes. La proporció entre uns i altres és, a més, 
diferent a la mitjana dels graus de la facultat. Per exemple, en el curs 2017-18 les dones representaven   
el 42% del total d’estudiant. En canvi, en el Grau d’Empresa Internacional aquestes darreres suposaven 
un 64%. 

Taula E1.3-13 

Perspectiva de gènere dels estudiants. Grau 
d’Empresa Internacional   

Homes Dones Total 

2013-14 28 59 87 

2014-15 54 111 165 

2015-16 80 160 240 

2016-17 106 207 313 

2017-18 128 224 352 

Font: Gestió Acadèmica del Centre 

El coneixement del perfil dels estudiants que accedeixen al GEI s’obté tant a partir de la informació que 
proporciona l’Oficina d’Orientació a l’Accés Universitari, per a aquells estudiants que s’han assignat, com 
per la informació que proporciona l’estudiant en el moment de fer la matrícula a la Facultat. En el web del 
Sistema de Qualitat de la FEE, en l’apartat Dades i indicadors hi ha publicats els informes del perfil 
sociodemogràfic dels estudiants de nou accés, organitzats per ensenyaments i per cursos acadèmics (E1.3-
9). 

D’aquestes dades, es pot concloure que el perfil formatiu dels estudiants que accedeixen al GEI és adient 
al que s’estableix per a la titulació. D’una banda,  aquest perfil es correspon al que es va descriure a les 
memòries de verificació. De l’altra, les taxes de rendiment (aproximadament per sobre del 90%) ens 
permet afirmar que s’observa una correspondència i coincidència adequades pel que fa al perfil formatiu 
de tots els estudiants del GEI en relació amb l’establert a la titulació.  

En relació amb el rendiment acadèmic del GEI, cada curs es presenten  i es discuteixen les taxes de 
rendiment a la Comissió Acadèmica, les quals poden consultar-se a l’espai VSMA (E1.3-10). Aquest treball, 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/perfil-dels-estudiants-de-nou-acces
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/perfil-dels-estudiants-de-nou-acces
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#taxes
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a més, queda reflectit en l’informe de seguiment i en accions de millora acadèmica docent 
desenvolupades al llarg dels cursos acadèmics.  

Pel que fa al perfil dels estudiants,  cal fer esment a que la docència del GEI es totalment en anglès. Per 
tant, i segons els requeriments establerts per la Direcció General d’Universitats, la totalitat dels alumnes 
finalitzaran els seus estudis de grau amb un nivell de B2 en llengua estrangera. 

Per finalitzar aquest apartat, cal assenyalar com el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) 
(E3.0-1) de la Facultat disposa d’un procediment, PEQ 030 (E3.0-5), que regula els processos relacionats 
amb el perfil d’accés, la captació, la selecció i la matriculació d’estudiants per als graus, així com la recollida 
i anàlisi dels indicadors. 

 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

En el cas del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, el perfil d’admissió dels estudiants que figura a la 
memòria verificada de la titulació està molt ben delimitat i, per tant, facilita la valoració de l’adequació 
del perfil a la titulació. A més, l’existència d’uns requisits ben definits també fa més fàcil valorar de manera 
objectiva fins a quin punt  el perfil dels estudiants d’aquest s’ajusta als requeriments preestablerts per al 
màster. En aquest sentit, cal remarcar que tots els estudiants que inicien el màster presenten un perfil 
formatiu que s’ajusta completament a l’establert per la titulació, ja sigui perquè tenen una formació 
prèvia sòlida en tots els àmbits, ja sigui perquè han realitzat alguns dels complement formatius 
proposats en el màster, els quals els hi permet enfortir algunes àrees concretes. 

Les dades que es presenten a continuació ho permet confirmar. I també permet veure com s’han realitzat 
alguns ajustos. En efecte, i per començar, cal tenir present que el nombre de places inicialment ofertes 
en aquest màster era de 50 (vegi’s taula E1.3-17). Però el curs 2016-17 es va demanar una reducció perquè 
en moltes assignatures es treballava en grup i emprant una metodologia molt participativa, el que feia 
difícil treballar amb un número elevat d'estudiants. Per altra banda, i amb l’objectiu d’aconseguir uns alts 
nivells de qualitat en l'ensenyament, es va considerar necessari disposar d’un grup relativament  
homogeni en coneixements. Atès que els anys analitzats fan referència als primers cursos en què la 
titulació s’ha implantat, es va optar per una certa prudència en l'acceptació dels alumnes. L’objectiu era 
aconseguir un màster amb un nivell acadèmic molt elevat, que es situés en l’oferta general de màsters 
com una titulació exigent i de prestigi. Aquestes objectius només podien assolir-se si el màster comptava 
amb estudiants compromesos i motivats. 

 

Taula E1.3-17 

Oferta, demanda i matrícula 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat  

2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 

Places ofertes 50 50 40 

Estudiants de nou ingrés 25 20 17 

Estudiants matriculats 25 36 30 

Estudiants graduats 5 18 11 

Fonts: Planificació Academicodocent E11 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment) 

Pel que fa als estudiants de nou ingrés, s’observa una tendència decreixent: 25 el curs 2015-16, 20, el 
2016-17 i 17 el curs 2017-18. Diverses circumstàncies expliquen aquesta tendència, en alguns casos 
vinculada a factors difícils d’incidir. Per exemple, el curs 2017-2018  es van acceptar 31 alumnes, però per 
diferents motius, el nombre final d’estudiants de de nou accés va ésser, com ja s’ha assenyalat, de 17. El 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_030.pdf/2944f53b-d47a-1a35-ffbf-383d26a61760
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9


   

 

 

C.  Estàndard 1  Autoinforme d'acreditació · abril 2019 28 

 

que va succeir va ésser que alguns dels aspirants que finalment no es van matricular va ser perquè van 
trobar una feina que no els permetia compaginar-la amb els estudis.  

Tanmateix, també és cert que la pròpia exigència del màster pot condicionar l’ingrés de nous estudiant. 
Així el curs 2017-18, al qual acabem de fer referències, un grup d’aspirants van desistir de cursar el màster 
després d’assistir a les sessions de presentació del Màster, en les quals s’insistia en la necessitat d’un 
compromís important per part de l'alumnat, no només en l'assistència a classes i preparació i estudi de 
tots els materials i casos que el professorat exigia, sinó també en l'assistència a activitats complementàries 
que es realitzen (conferències, seminaris, visites a associacions, etc.) i que exigeixen destinar un major 
temps al Màster.  

Un altre motiu que podria desincentivar l’ingrés al Màster és l'obligatorietat de  cursar els complements 
formatius que s’estableix per alguns alumnes. Sembla que els complements no sempre són exigits en 
altres centres i alguns aspirants no volen allargar la seva formació més d'un any.  El fet d'haver estat tan 
selectius ens permet tenir uns molt bons estudiants a les classes però també genera els desavantatges 
explicats. Com a contrapartida, la valoració dels alumnes seleccionats per part del professorat del curs 
2017-18 és molt bona. Per a molts dels professors, que també imparteixen classes a altres centres 
universitaris i a associacions professionals de prestigi, amb el grup del Màster de la nostra Universitat han 
aconseguit un nivell de treball, formació i d'especialització molt superior al que fins ara havien impartit. 
Tot això s’ha aconseguit a partir d’una selecció molt acurada dels candidats en base als criteris establerts 
a la Memòria de Verificació, analitzant amb molta cura tota la documentació que ens arriba i també fent 
entrevistes personals per acabar d'assegurar-nos que el perfil del futur alumne és el desitjat. 

Quant als d'estudiants matriculats, les dades de la taula E1-3-17 mostren xifres relativament elevades, 
que oscil·len entre els 25  i els 36, generalment superiors a les dades corresponents als estudiants de nou 
ingrés. Aquesta circumstància cal relacionar-la amb dos fets. Primer, la necessitat que alguns alumnes 
tenen per cursar amb èxit els complements formatius, que, en alguns casos, pot allargar el temps 
necessari per completar el màster en un curs acadèmic. Segon, un nivell elevat d’exigència, que, en altres 
casos, pot fer que l’alumne decideixi emprar dos cursos acadèmics en la realització del màster. Pel que fa 
també a l’evolució dels estudiants matriculats, observi’s també que en relació al curs 2016-17 el nombre 
de matriculats ha disminuït el curs 2017-2018, conseqüència també de la reducció del nombre 
d'estudiants de nou ingrés. 

Finalment, i en relació al nombre d'alumnes graduats del primer any, és evident que la primera cohort 
d’estudiants va ésser comparativament baixa en relació als que van ingressar (5 sobre 25), en bona mesura 
conseqüència del que acabem d’esmentar anteriorment. Per fer front a aquesta situació, i com una 
primera mesura, a partir del curs 2016-17 va modificar-se l’organització temporal dels complements de 
formació, implementant-los de formació intensiva, abans d'iniciar-se el curs, en aquelles assignatures amb 
un nombre d'alumnes matriculats més elevat. A més, es va endarrerir el començament de les classes del 
Màster fins que s’haguessin conclòs les classes de complements (Vegi’s l’Informe de Seguiment de Centre 
2017, p. 12). Una vegada implementades aquestes mesures, el nombre d’estudiants matriculats després 
del curs 2015-16 ha augmentat de manera molt significativa, tal i com s’observa a la taula E1-3-17. D’altra 
banda, i tot que no queda recollit en les xifres, el nombre de matriculats també queda mediatitzat perquè 
durant el curs acadèmic poden produir-se, com, de fet, ha succeït en algun cas, baixes provocades per 
problemes familiars o altres problemàtiques.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ftp/public/qualitat/ICS/ISC%202017.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ftp/public/qualitat/ICS/ISC%202017.pdf
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Taula E1.3-18 

Procedència dels estudiants de nou ingrés 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat  
2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 16 11 13 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 1 6 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 6 3 0 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 2 - 1 

Fonts: Planificació Academicodocent 

E13(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment) 

Quina és la procedència dels estudiants de nou ingrés? La majoria dels estudiants acceptats al Màster són 
alumnes que prèviament han cursat la Menció de Comptabilitat i Fiscalitat del Grau d'Administració i 
Direcció d'Empreses a la UB. Aquests alumnes són probablement els que tenen el millor perfil per cursar 
aquesta titulació. Per això les dades de la taula E1.3-18 mostren un predomini dels estudiants que 
provenen de la mateixa universitat.  De fet, el Pla d'estudis del Màster Universitari en Comptabilitat i 
Fiscalitat es va preparar en base a uns coneixements de partida que eren els rebuts prèviament pels 
alumnes de la Menció de Comptabilitat i Fiscalitat del Grau d'ADE de la nostra Universitat. Tot i així, també 
es preveu que alumnes graduats en Economia i Dret puguin accedir a aquest màster, generalment cursant 
els corresponents complements de formació. De fet, durant els cursos 2016-17 i 2017-18 també van 
matricular-se a aquest màster alumnes graduats en Economia.  

Pel que fa a la resta de procedències, les xifres són comparativament més baixes, i decreixents entre els 
cursos 2016-17 i 2017-18, almenys quan s’observa el nombre d’estudiants originaris d’altres universitats 
del SUC o de l’estat. I encara ho són més en el cas del estudiants provinents d'universitats estrangeres. 
Una part de l’explicació d’aquests baixos nivells de matrícula de nou ingrés s’ha de trobar en el fet que en 
aquest màster aquests estudiants generalment han de cursar bastants complements de formació i, per 
tant, han d’ampliar la seva estada a Barcelona. A més, i pel cas dels estudiants de les universitats 
estrangeres, en diversos casos s’ha procedit a denegar-ne l’accés perquè no tenien la formació necessària 
requerida. En general, podem assenyalar que els plans d'estudis són molt diferents entre Universitats. 
Això fa que els que han de cursar més complements generalment són aquells que no provenen de la  UB. 
I fins i tot, s'ha vist que certes universitats tenen uns Plans d'Estudis que fan molt difícil que els seus 
alumnes puguin accedir a aquest Màster perquè haurien de cursar més complements dels que estem 
oferint. De fet, el nombre de crèdits de complements que aquests alumnes haurien de matricular en el 
màster seria superior als 30, cosa que ens obliga a denegar la sol·licitud de d’ingrés al màster. 

 

Taula E1.3-13 

Perspectiva de gènere dels estudiants. 
Màster de Comptabilitat i Fiscalitat   

Homes Dones Total 

2015-16 9 16 25 

2016-17 15 21 36 

2017-18 12 19 31 

Font: Gestió Acadèmica del Centre 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9
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Si introduïm la perspectiva de gènera en l’anàlisi de les dades de matrícula, el curs 2015-16 predominaven 
les dones, que representaven el 64% del total de matriculats. En els cursos següents, aquesta predomini 
s’ha mantingut si bé és cert que en els darrers dos cursos acadèmics també s’ha produït un lleuger 
augment del percentatge d’homes matriculats.  

 

Requisits d’ingrés 

 
El perfils i requisits d’ingrés al màster de Comptabilitat i Fiscalitat estan clarament especificats en la 
pàgina web del màster (E1.3-11), i la informació deriva del contingut de la memòria verificada. Aquest 
màster, al ser un màster de caràcter professionalitzador, exigeix el coneixement de l’espanyol. 

El màster té establerts complements de formació. De fet, la Comissió de Coordinació del Màster va 
establir una taula de Complements en la qual s'indicava les assignatures que no es permetien matricular 
del Màster fins que aquests complements de formació no s'haguessin superat. Els complements de 
formació actualment oferts són: Fiscalitat de l'empresa avançada, Normes de Comptabilitat i Auditoria, 
Procediments tributaris, Auditoria externa, Anàlisi d'estats comptables, Fiscalitat de l’Empresa i Fiscalitat 
Internacional.  

Els primers anys del Màster es va detectar que hi havia alumnes que en el Grau no s'informaven prou bé 
sobre la repercussió que per ells tenia matricular-se a quart curs del Grau d'ADE de certes assignatures i 
no d'unes altres, si més endavant volien cursar el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat. És per aquest motiu 
que es va redactar una nota informativa que es troba penjada a la web de la Facultat, que aconsella les 
assignatures optatives que l'alumne ha de matricular a quart curs per no haver de cursar complements de 
formació en iniciar el màster. 

La taula E1.3-21 presenta el crèdits de complements de formació que cursen de mitjana els alumnes que 
accedeixen al Màster. Les dades oscil·len entre 10 i 12 crèdits, que són els que, de mitjana, cursen els 
alumnes que segueixen crèdits formatius. Això significa que si una assignatura de complements és de 6 
crèdits els alumnes han de cursar una mitjana 1,67 assignatures de complements de formació.  

 

Taula E1.3-21 

Complements Formatius 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat  
2016 - 17 2017 - 18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 14 9 

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

10,29 12 

Fonts: Planificació Academicodocent E15 

(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment) 

En qualsevol cas, la comissió de coordinació del màster pot establir entrevistes i proves per valorar el 
nivell del candidat i la que decideix si s’han de cursar complements formatius per assegurar l’aprofitament 
adequat dels ensenyaments . En definitiva, aquesta comissió és la que té la decisió final respecte de 
l’admissió, sempre amb la intenció de garantir que el perfil d’ingrés sigui l’adequat a la titulació.  

El SAIQU (E3.0-1) de la Facultat disposa d’un procediment, el PEQ 040 (E3.0-6), que regula els processos 
relacionats amb el perfil d’accés, la captació, la selecció i la matriculació d’estudiants per als màsters, així 
com la recollida i anàlisi dels indicadors. També és important destacar que els indicadors i l’anàlisi dels 
perfils queden recollits anualment en els informes de seguiment de centre (E3.1-4). 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5276376/3
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_040.pdf/e90a4243-5106-dbbc-904d-c0eb1784a373
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ftp/public/qualitat/ICS/ISC%202017.pdf
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1.4  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

La Facultat d'Economia i Empresa comptat amb 8.407 estudiants, 5 graus, 3 dobles titulacions o itineraris, 
16 màsters universitaris i més de 40 títols propis. Això significa, entre d'altres aspectes, que ha de disposar 
d’uns sistemes de coordinació institucionals establerts i eficients. En aquest apartat es fa referència 
només als mecanismes de coordinació acadèmica i docent, tant per al conjunt de la Facultat com per a 
cadascuna de les titulacions. Aquests mecanismes, establerts per a l’àmbit academicodocent, tenen com 
a objectiu incrementar l’eficiència i assegurar la qualitat de l’acció docent, i es concreten en: 

a) coordinació interna de cada titulació. 

b) coordinació horitzontal: entre les diverses titulacions del mateix nivell (entre tots els graus i 

entre els màsters). 

c) coordinació vertical: entre les titulacions i els òrgans de govern superiors i inferiors. 

d) coordinació funcional: vinculant, per a la matèria academicodocent, els diferents òrgans de 

govern i les unitats i serveis d’administració.  

La regulació estatutària i reglamentària dels diferents òrgans acadèmics ordinaris que intervenen en la 
coordinació docent es pot consultar a:  

 Estatut de la UB (E1.4-1). 

 Reglament de la Facultat d’Economia i Empresa (E1.4-2).  

El Grau d'Empresa Internacional i el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat disposen de d'organismes propis 
de la titulació, el Consell d'Estudis en el cas de GEI i la Comissió de Coordinació del Màster en el cas de 
MCF.  

Consell d'Estudis del Grau d’Empresa Internacional  

Com la resta de titulacions de grau, el GEI disposa d’un consell d’estudis format de manera paritària per 
professors i estudiants. En formen part professors de tots els departaments que imparteixen docència en 
la titulació. El consell d’estudis elegeix el cap d’estudis entre els professors que en formen part. Entre les 
seves funcions, establertes en els Estatuts de la UB, s’assenyala que: a) vetllen per la coherència i la 
interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d’estudis i perquè la docència 
s’adapti al pla docent de l’assignatura; b) informen i fan el seguiment dels plans docents de les 
assignatures de l’ensenyament; c) informen sobre la modificació dels plans d’estudis; d) organitzen i 
supervisen les tutories acadèmiques dels seus ensenyaments; e) tenen la comesa d’organitzar anualment 
els ensenyaments i els cursos dels quals són responsables, i f) fan el seguiment i control de la docència. 

Per tant, la funció del consell d’estudis és essencial per garantir una bona coordinació docent: aprova els 
horaris de cada curs acadèmic, el calendari d’exàmens, els plans docents i tota la programació 
academicodocent del curs, i també l’encàrrec docent que es formula als departaments perquè imparteixin 
docència i assignin el professorat.  

 Web dels consells d’estudis (E1.4-3). 

Comissió de Coordinació de màster 

Pel que fa, al MCF la Comissió de Coordinació del Màster emana de la normativa academicodocent de la 
UB relativa als màster universitaris, la qual està recollida en un document aprovat per Consell de Govern 
de 5 d’octubre de 2011. 

 Normes reguladores dels criteris de programació, verificació i implantació dels estudis de 

màster universitari i dels seus plans docents (E1.4-4). 

D’acord amb aquesta normativa, cada màster universitari té una comissió de coordinació, amb la 
composició mínima següent: 

 El coordinador o coordinadora del màster universitari, que exerceix les funcions de presidència 

de la Comissió. 

 Una representació del professorat dels departaments/centres que imparteixen com a mínim un 

20% de la docència del màster. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/reglament-de-la-facultat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/consell-docent-del-grau-d-empresa-internacional
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/1312517/normes_masters_universitaris.pdf/5714f80d-bc50-411f-97e6-36f326eb5b1e
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 Una representació de l’alumnat. Com a mínim, un estudiant elegit pels matriculats al màster 

(una vegada estiguin matriculats). 

 El cap o la cap de la secretaria d’estudiants i docència, o persona en qui delegui, que exerceix 

les funcions de secretaria de la Comissió.  

Entre les funcions de la Comissió de Coordinació de màster, es fixen les següents: 

 Proposar l’oferta d’assignatures de cada curs acadèmic a la Comissió Acadèmica del Centre 

perquè les aprovi, vetllant per la interrelació entre les matèries i les assignatures del títol. 

 Aprovar el pla docent i l’encàrrec docent proposat pels departaments i elevar-los a la Comissió 

Acadèmica del Centre perquè hi doni el vistiplau. 

 Resoldre les sol·licituds de reconeixement dels estudiants. 

 Portar a terme la selecció i l’admissió dels estudiants. 

 Coordinar amb el centre la informació pública del màster. 

 Coordinar l’elaboració de l’informe de seguiment anual del màster i elevar-lo als òrgans 

competents del centre perquè l’aprovi. 

 Encara que no és el cas del MCF, En el cas dels màsters interuniversitaris, aquelles altres 

funcions que li atorgui el conveni signat. 

Per la seva part, les funcions del coordinador del màster són, entre d’altres, les següents: 

 Vetllar pel desenvolupament correcte dels estudis. 

 Formalitzar l’encàrrec docent als departaments que hagi aprovat la Comissió Coordinadora del 

màster i que tinguin el vistiplau de la Comissió Acadèmica del Centre. 

 Convocar com a mínim una vegada cada semestre la Comissió de Coordinació per avaluar les 

deficiències i esmenar-les. 

 Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat d’acord amb els criteris establerts per 

l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. 

 Encara que no és el cas del MCF, En el cas dels màsters interuniversitaris, aquelles altres 

funcions que li atorgui el conveni signat. 

Per tant, les funcions del coordinador del màster i de la Comissió de Coordinació de màster són essencials 
per garantir una bona coordinació docent: aprova els horaris de cada curs acadèmic, el calendari 
d’exàmens, els plans docents i tota la programació academicodocent del curs, i també l’encàrrec docent 
que es formula als departaments perquè imparteixin docència i assignin el professorat.  

La composició de les comissions de coordinació dels màsters es pot consultar en els enllaços següents:  

 Comissió de coordinació del màster de Comptabilitat i Fiscalitat (E1.4-5). 

A més del Consell d'Estudis i de la Comissió de Coordinació de Màster, ambdues titulacions poden disposar 
i utilitzen una eina de coordinació puntual: l'Agenda Digital. 

 

Agenda Digital 

Un dels darrers mecanismes de coordinació docent transversal ha estat establir mesures per aconseguir 
una distribució racional de les activitats al llarg del curs. Entre aquestes es vol destacar l’eina de l’Agenda 
Digital (E1.4-6). 

Es tracta d’una agenda acadèmica digital de coordinació entre els professors. És una aplicació informàtica 
molt senzilla en la que cada professor d’un mateix grup introdueix les dates i la informació bàsica de les 
seves activitats d’avaluació continuada en un calendari electrònic. També s’hi poden introduir les dates 
de les altres activitats secundàries de l’assignatura. La funció de l’agenda digital, però, no és tant notificar 
dates sinó coordinar-ne la distribució en el temps i evitar concentracions innecessàries i perjudicials per a 
la qualitat del treball. Des de l’àrea acadèmica de la Facultat no s’ha definit un criteri general de nombre 
d’avaluacions continuades per dia o per setmana, es deixa a la llibertat i sentit comú del professorat. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/master-de-comptabilitat-i-fiscalitat
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/agenda.php
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D'altra banda, tant en el GEI com el CAF s'integren en altres mecanismes de coordinació, com els de 
coordinació horitzontal. És a dir entre les diverses titulacions del mateix nivell (entre tots els graus i entre 
els màsters). Aquests són en el cas de GEI , el Grup de Coordinació dels Ensenyaments de Grau, i la 
Comissió de Màster Universitaris de la Facultat, respectivament. 

 

Grup de Coordinació dels Ensenyaments de grau  

La Facultat dóna molta importància a la coordinació de tots els ensenyaments, tant de grau com de 
màster. Per bé que cada ensenyament de grau té un marge important d’autonomia de funcionament, tal 
com reconeix i regula l’Estatut de la UB, es creu convenient que hi hagi elements comuns i de coordinació 
dins de la Facultat. Amb una periodicitat regular, i sempre que les circumstàncies ho exigeixen, es fan 
reunions a les quals assisteixen els cinc caps d’estudis de grau,  el cap de Secretaria d’Estudiants i Docència 
i la vicedegana Acadèmica de la Facultat, que és qui convoca aquesta comissió i exerceix la funció de 
coordinador d’ensenyaments. Eventualment es convida a participar-hi la persona responsable de la unitat 
de Coordinació d’ensenyaments de la Facultat, la coordinadora del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat, la 
coordinadora dels TFG o el coordinador de pràctiques externes curriculars, segons els temes a tractar.   

Les reunions de coordinació d’ensenyaments tenen el contingut següent:  

— Tractar i resoldre temes transversals i comuns a totes les titulacions.  

— Impulsar accions comunes.  

— Harmonitzar criteris academicodocents i administratius de les titulacions.  

— Fer la funció d’enllaç entre el deganat i les titulacions.  

— Abordar els temes que es tractaran a les sessions de la Comissió Acadèmica del centre.  

Aquest grup de treball no té un caràcter orgànic, en el sentit de reconeixement estatutari i de Reglament 
de la Facultat. Per tant, i quan calgui, totes les decisions que pugui adoptar han de ser ratificades per la 
Comissió Acadèmica de la Facultat.  

 

Comissió de Màsters Universitaris de la Facultat 

Per bé que cada màster té una especificitat molt marcada i un marge important d’autonomia de 
funcionament, tal com reconeix i regula l’Estatut de la UB i les normes reguladores dels màsters d’aquesta 
universitat, la Facultat estima convenient que hi hagi una base comuna per a tots i que s’estableixin criteris 
de funcionament i d’ordenació acadèmica per a totes les titulacions de màster.  

Amb una periodicitat regular, i sempre que les circumstàncies ho exigeixen, es convoca la Comissió de 
Màsters Universitaris de la Facultat, integrada pels membres següents:  

a) el degà o degana, o persona en qui delegui, que la presideix, 

b) el vicedegà o vicedegana o els vicedegans i càrrecs equivalents amb competències en la 

matèria, 

c) els coordinadors dels màsters universitaris adscrits a la Facultat, 

d) quatre professors membres de la Junta de Facultat, 

e) un representant dels estudiants de cada màster universitari adscrit a la Facultat, a proposta 

dels estudiants de cada màster universitari, 

f) l’administrador o administradora de centre, o persona en qui delegui, amb veu i sense vot, 

g) un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de la Facultat, 

amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria. 

Amb la intenció d’harmonitzar els criteris academicodocents i administratius de les diferents titulacions 
de màsters, les funcions bàsiques d’aquesta Comissió, segons el Reglament de la Facultat d’Economia i 
Empresa (E1.4-2), són: 

a) elaborar propostes per a la coordinació dels diferents màsters universitaris adscrits al centre, 

així com supervisar el desenvolupament de la docència, 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/reglament-de-la-facultat
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b) conèixer les propostes i informar sobre els màsters universitaris, 

c) informar la comissió acadèmica competent de les necessitats de professorat del centre i els 

departaments implicats, proposar la participació de professorat i elevar la proposta als òrgans 

acadèmics competents, 

d) ratificar les propostes de pressupost de despesa corrent i col·laboracions docents externes 

(exclòs el capítol I) i elevar-les als òrgans de govern de tots els centres implicats, 

e) informar sobre l’admissió dels alumnes amb titulació estrangera, 

f) conèixer i qualificar els informes de les coordinacions de màster sobre incidències relatives a 

l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació i planificació docents, 

g) vetllar per la millora de la qualitat docent, 

h) afavorir la internacionalització dels diferents màsters universitaris adscrits al centre, i 

i) totes les funcions delegades per la Junta de Facultat o per altres òrgans de govern. 

En el cas dels màsters cal assenyalar que la Facultat va crear l’Oficina de Màsters i Doctorat amb l’objectiu 
de poder-se dotar de personal d’administració i serveis especialitzat, donar una informació més 
especialitzada en les titulacions de postgrau i una atenció més individualitzada a aquests estudiants. 

Com a evidència, es poden consultar els membres de la Comissió de Màsters Universitaris del centre (E1.4-
7).  

El GEI i el CAF també participen, directament o indirecta, d'altres organismes de coordinació 
acadèmicodocent o amb cert caràcter acadèmicodocent de tipus més vertical.  Entre aquest hi podem 
comptar la Comissió Acadèmica, la Junta de Facultat i l'Equip Deganal de la Facultat, així com les reunions 
de directors de Departament i els mateixos Departaments. 

 

Comissió Acadèmica de la Facultat 

La Comissió Acadèmica de la Facultat és una comissió delegada de la Junta de Facultat (com el cas de la 
Comissió de Màsters Universitaris), on es tracten temes academicodocents que afecten a graus i màsters.  

La Comissió Acadèmica està formada per: 

a) el degà o degana, o persona en qui delegui, que la presideix, 

b) el vicedegà o vicedegana o els vicedegans i càrrecs equivalents amb competències en la 

matèria, 

c) els caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat, 

d) un professor o professora representant de cada un dels departaments de la Facultat, proposat 

pel departament, 

e) quatre professors membres de la Junta de Facultat, 

f) un nombre d’estudiants equivalent al 30 % del total de membres de la Comissió, elegits pels 

representants de l’alumnat a la Junta de Facultat, 

g) l’administrador o administradora de centre, o persona en qui delegui, amb veu i sense vot, 

h) el cap o la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència, amb veu i sense vot, que exerceix les 

funcions de secretaria. 

El Reglament de la Facultat a l’article 28.3, estableix les funcions següents: 

a) elaborar propostes per a la coordinació dels diferents ensenyaments adscrits al centre, així com 

supervisar el desenvolupament de la docència, 

b) elaborar propostes i informes sobre titulacions, ensenyaments i plans d’estudis del centre, 

c) conèixer l’organització acadèmica dels ensenyaments i dels departaments adscrits al centre, i 

informar-ne si escau, 

d) establir criteris per a la resolució de trasllats, aprovar els complements de formació i establir els 

criteris de convalidació d’assignatures i de reconeixement de crèdits, d’acord amb el que hagi 

regulat el Consell de Govern, 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-de-masters-universitaris
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-de-masters-universitaris
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e) informar sobre l’admissió dels alumnes amb titulació estrangera, si escau, 

f) conèixer i qualificar els informes dels consells d’estudis sobre incidències relatives a l’aplicació 

de la normativa reguladora de l’avaluació i planificació docents, 

g) vetllar per la millora de la qualitat docent i del correcte desenvolupament dels plans d’acció 

tutorial, 

h) fer el seguiment dels processos d’avaluació docent del professorat, 

i) proposar iniciatives per a l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior i, en particular, 

afavorir la internacionalització dels ensenyaments de la Facultat, i 

j) totes les funcions delegades per la Junta de Facultat o per altres òrgans de govern. 

 

Membres de la Comissió Acadèmica del centre (E1.4-9). 

 

Junta de Facultat  

La Junta de Facultat és el màxim òrgan de govern i decisió de la Facultat i, per tant, també exerceix una 
certa funció de coordinació academicodocent, entre els diferents sectors que conformen la Facultat. Més 
enllà de la funció de govern, el diàleg institucional que s’estableix entre els òrgans de govern presents en 
virtut del càrrec (equip Deganal i directors de departament), professors electes, representació del PAS i 
estudiants electes, té una funció de coordinació. D’altra banda, els estudiants elegits a Junta es 
converteixen en interlocutors legítims dels estudiants quan el govern de la Facultat ha de coordinar 
determinades accions de contingut academicodocent. En d’altres ocasions, els interlocutors són els 
estudiants membres dels consells d’estudis.  

 Membres de la Junta de Facultat (E1.4-10). 

 

Equip de Deganal de la Facultat  

Més enllà de les atribucions reconegudes a l’Equip Deganal de la Facultat per l’Estatut de la UB i el 
Reglament de la Facultat, en la pràctica aquest òrgan col·legiat també exerceix funcions de coordinació 
academicodocent. Això és així perquè la composició de l’equip va més enllà del mínim que estableix 
l’Estatut de la UB i és transversal. Formen part de l’Equip Deganal el degà, els vicedegans i càrrecs 
equivalents, la secretària de facultat i l’administradora de centre. Aquesta composició permet un diàleg i 
una coordinació eficaços entre el govern de la Facultat i les àrees i serveis que depenen de l’Administració 
de Centre (en matèria academicodocent: Secretaria d’Estudiants i Docència, Oficina de Màsters i 
Doctorats, Oficina d’Afers Generals, Oficina de Carreres Professionals, Oficina de Relacions Internacionals, 
punts d’informació, departaments), entre el govern de la Facultat i els ensenyaments, entre el govern de 
la Facultat, l’administració i tot l’àmbit de màsters i postgraus, i també entre els diferents vicedeganats i 
entre cada vicedeganat amb el deganat.  

 

Consell de Direccions de Departament  

Amb anterioritat a les Juntes de Facultat, i sempre que les circumstàncies ho requereixen, el degà convoca 
el Consell de Direccions de Departament de la Facultat. És una instància reconeguda explícitament en el 
Reglament de la Facultat al capítol V que s’ha mostrat com una de les iniciatives més eficaces per a la 
coordinació institucional i també academicodocent. En aquestes reunions, el degà planteja per al debat i 
el diàleg temes importants, alguns dels quals posteriorment adopten i aproven els òrgans corresponents. 
També és un mitjà eficaç perquè la informació important circuli i arribi a tot el professorat.  

Segons l’article 41 del Reglament de la Facultat d’Economia i Empresa, integren el Consell de Direccions 
de Departament: 

a) el degà o degana, o la persona en qui delegui, que la presideix, 

b) els vicedegans i càrrecs equivalents, 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-academica
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/junta-de-facultat
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c)  el secretari o secretària, 

d) els directors de departament, 

e)  els coordinadors de les seccions departamentals, 

f)  l’administrador o administradora de centre. 

 

Són funcions d’aquest Consell: 

a) facilitar la coordinació organitzativa i informativa entre la Facultat i els departaments adscrits, 

 assessorar l’equip deganal en tot allò que aquest consideri necessari 

 

Departaments (pla docent i assignació docent) 

Tenint en compte que l’Estatut de la UB atribueix als departaments la responsabilitat d’impartir la 
docència als diferents ensenyaments de la Universitat (art. 26 i 28), el consell de departament és una peça 
clau en la coordinació docent i acadèmica, si més no dins l’àmbit de la docència que un departament té 
encarregada. Aquesta coordinació s’expressa sobretot en dos moments o accions: en l’elaboració i 
aprovació del pla docent i en l’aprovació de l’assignació del professorat.  

— Pla docent. El departament ha de coordinar els membres per tal de consensuar i aprovar el pla 

docent per a cada assignatura, que compta amb el temari, bibliografia, metodologia, etc., i 

detalla les particularitats en els models o criteris d’avaluació de cada professor. Incloure tota 

aquesta informació en el pla docent permet que els estudiants en tinguin un coneixement 

directe i en disposin —ja que es publica durant el mes de juliol— en el moment de la 

matriculació, que és al mes de setembre. La flexibilitat i la diversitat en les metodologies o 

criteris d’avaluació permet adaptar-se als diferents perfils que poden tenir els programes: 

segons si són de matrícula més o menys nombrosa, amb una presència més o menys important 

d’estudiants estrangers, etc. Igualment permet al professorat i als departaments introduir 

elements de prova per millorar els mètodes i criteris d’avaluació en el context del recent i 

progressiu establiment de l’EEES i la metodologia d’aprenentatges que el caracteritza.  

— Assignació docent. Quan el departament rep els diferents encàrrecs docents de les comissions 

de coordinació de màster, ha de fer l’assignació docent, que consisteix a decidir quin 

professorat impartirà cada assignatura encarregada al departament. Per bé que això es podria 

fer a partir d’un acte d’autoritat del departament, que acabaria ratificant el consell de 

departament, el més habitual és pactar, consensuar i, en definitiva, coordinar l’assignació 

docent tenint en compte moltes variables (com ara els perfils de recerca, les hores del pla de 

dedicació academicodocent, els encàrrecs i càrrecs de gestió, la llengua de docència, 

l’experiència del professorat, etc.) i els interessos diversos del professorat. 

 
 Llista de departaments de la Facultat d’Economia i Empresa (E1.4-2) 

 

Finalment, i en el cas concret del Grau d’Empresa Internacional, cal esmentar tres mecanismes 
addicionals i, en algun cas molt rellevants, en el procés de coordinació de la titulació. Es tracta de la 
Subcomissió de coordinació del Treball Final de Grau dels ensenyaments de la Facultat i, especialment, 
del Professor tutor, integrat en el Pla d'Acció. 

 

Comissió de coordinació del Treball Final de Grau dels ensenyaments de la Facultat 

La Comissió Acadèmica de la Facultat delega les funcions que li són pròpies relacionades amb el TFG a una 
subcomissió específica. La Comissió de Treball Final de Grau (TFG) de la Facultat està presidida per la 
Vicedegana Acadèmica i està integrada pels vicedegans de l’àrea acadèmica, els caps estudis dels graus, 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/departaments
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un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència dels graus, els coordinadors del 
TFG i la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència. 

Les funcions de la Comissió de Treball Final de Grau de la Facultat són les següents: 

a) Dur a terme, harmonitzar i coordinar les propostes d’encàrrecs docents de tutorització de TFG 

als departaments. 

b) Aprovar les propostes temàtiques de TFG. 

c) Nomenar els tribunals d’avaluació. 

d) Fixar i determinar els criteris generals que han d’incloure els plans docents dels TFG en cada un 

dels graus i que es desenvolupen en la normativa. 

e) Elaborar i aprovar els documents normalitzats i les rúbriques d’avaluació que han de fer els 

tutors dels TFG per a cada un dels estudiants tutoritzats. 

f) Donar el vistiplau, després de l’aprovació del consell d’estudis, al pla docent de l’assignatura 

per a cada grau. 

g) Concretar els períodes d’avaluació i qualificació dels TFG. 

 

Tanmateix, la Facultat nomena un coordinador dels TFG de tots els ensenyaments de la Facultat, amb les 

funcions següents: 

a) Elaborar el pla docent de l’assignatura TFG. 

b) Recollir, revisar i acceptar les propostes i temàtiques de TFG que han proposat els 

departaments i fer-les públiques en el calendari establert. 

c) Organitzar el procés de preinscripció dels estudiants. 

d) Fer públiques les assignacions dels estudiants als grups de TFG. 

e) Aprovar, si escau, les peticions extraordinàries de TFG especials i d’elaboració en grup. 

f) Autoritzar l’assignació definitiva dels estudiants a les temàtiques de TFG a partir dels criteris i 

procediments que s’estableixen en aquesta normativa. 

g) Autoritzar i coordinar la presentació de TFG al final del 2n semestre per a estudiants 

matriculats en el 1r semestre. 

h) Proposar els tribunals d’avaluació del TFG. 

i) Signar l’acta de les qualificacions del TFG de l’ensenyament. 

j) Coordinar els TFG dels estudiants que segueixen itineraris dobles. 

k) Resoldre les incidències ordinàries que es puguin produir en tot el procés dels TFG i, si escau, 

traslladar les incidències a la Comissió de TFG perquè ho resolgui. 

l) Executar, en allò que li pertoqui, els acords de la Comissió Acadèmica de la Facultat i de la 

Comissió de TFG de la Facultat, respecte dels TFG. 

m) Informar la Comissió de TFG dels apartats anteriors. 

 

 Normativa del Treball Final de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona, juliol de 2012 (E1.4-13). 

 

Professor tutor / coordinador docent de grup classe (1r curs de grau)  

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat estableix la figura del tutor de grup per a tots els grups classe 
de 1r curs i per a tots els graus. Aquest tutor és un professor d’alguna de les assignatures que els 
estudiants tenen a 1r curs. El PAT atribueix a aquest professorat tutor també la funció de coordinador 
docent del professorat assignat a aquell grup. Això no obstant, es tracta d’una coordinació docent que 
estableix un diàleg constant amb els alumnes sobre els problemes o dubtes que puguin tenir com a grup 
classe (els problemes o dubtes individuals els resol el tutor de carrera). En aquest sentit, el 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/normativa_tfg.pdf/f66411a9-7be6-9cac-210f-e68a6e35bd98
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tutor/coordinador està en comunicació amb la resta de professorat del grup. Convé assenyalar que 
aquesta coordinació docent homogènia només és possible en el 1r curs de cada grau, i en molta menor 
mesura a 2n curs. A partir de 2n curs, hi ha llibertat d’elecció de grup; per tant, els estudiants poden 
escollir un grup diferent per a cada assignatura i això provoca que es trenqui la unitat de grup, ja que a 
cada assignatura/grup hi pot haver estudiants diferents, no coincidents. 

Juntament amb la figura del professorat tutor, hi ha la figura de l’estudiant tutor. Es tracta d’un estudiant 
de cursos superiors del mateix ensenyament, que actua com a interlocutor de l’estudiant de 1r curs en 
aquells casos que així ho sol·liciti. La funció de l’estudiant tutor és fer de canal de comunicació —més àgil, 
directe i amb més confiança personal— amb l’estudiant; i canalitzar i derivar les inquietuds, dubtes i 
problemes que tingui. Treballa conjuntament amb el professor tutor i assisteix a les reunions que es 
convoquen amb tot el grup classe. 

 A més, el PAT de la Facultat compta amb un grup de tutors per als estudiants amb Necessitats Especials 
de Reforç Educatiu, que s'assignen als estudiants en aquestes circumstàncies, i que els acompanyen 
durant els seus estudis de grau. Aquests tutors del PAT NERE treballen conjuntament amb els tècnics del 
Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) de la UB i, a partir de l'informe que aquests elaboren, expliquen quines 
son les dificultats i particularitats en cada cas, així com quines son les adaptacions que s'han de fer. El 
tutor/a del PAT NERE assessora a l'estudiant i, en cas de que sigui necessari, fa de mitjancer entre aquest 
i el professorat i els diferents serveis de la Facultat. 

 Pla d’Acció Tutorial (2013-17) de la Facultat d’Economia i Empresa (E1.4-14).  

 Tutors del grau d’Empresa Internacional (E1.4-15). 

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

Hi ha certes normatives acadèmiques bàsiques, l’aplicació de les quals s’ha fet de manera adequada i han 
tingut efectes positius en els resultats de les titulacions, incloent els casos del GEI i Del MCF. 

Model academicodocent  

El model academicodocent ha estat la normativa (E1.5-1), a partir de la seva aprovació i revisió, que ha 
tingut un impacte més gran i transcendent en els resultats de les titulacions i ha proposat unes directrius 
per al reconeixement integra de la dedicació del professorat a l’activitat docent. 

 

Normes reguladores dels criteris de programació, verificació i implantació dels plans 
d’estudis i de l’organització dels màsters universitaris de la Universitat de Barcelona 

L’entrada en vigor del Reial decret 1393/2007 i la seva modificació pel RD 861/2010, que regula el 
funcionament dels ensenyaments de màster, van motivar la regulació dels plans d’estudis de màsters 
universitaris.  

Així, aquesta normativa bàsica per als ensenyaments de màster de la UB té per objecte definir els criteris 
de programació, dels plans d’estudis i de l’organització dels ensenyaments oficials de màster 
universitari, i dels màsters interuniversitaris en què la UB sigui universitat coordinadora. De forma molt 
resumida, es basa en els següents punts: 

Quant a la programació, la UB ha d’aprovar mitjançant els seus òrgans de govern, el mes de juliol, a 
proposta dels òrgans de govern dels centres, la relació d’ensenyaments de màster universitari a implantar 
el curs següent, entenent com a tal el que s’inicia el setembre de l’any següent. Aquestes titulacions han 
de complir una sèrie de requisits que estableix la normativa. 

En relació amb el projecte formatiu, un cop la DGU autoritzi la relació de títols per als quals es pot sol·licitar 
la verificació, el centre ha d’elaborar el projecte formatiu del títol que es presenta a l’aprovació dels òrgans 
de govern de la UB i s’eleva al Consell d’Universitats estatal per tal que el verifiqui. El projecte formatiu 
ha d’incloure els criteris que fixa la normativa quan a: la denominació del títol, la modalitat d’impartició 

http://www.ub.edu/economiaempresa/atencio_est/pat.html
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/pat
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/0/tutors_gei.pdf/5bf79d0b-1dd5-505e-3624-d9ce2a4c4dd9
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/DIRECTRIUS_ACADEMICODOCENTS.pdf
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de la docència, les competències, els complements de formació i els criteris d’admissió al màster, els 
crèdits, les matèries i les assignatures.  

També s’estableix el procediment d’elaboració i aprovació del projecte formatiu del màster per sol·licitar 
la verificació i la implantació del títol. Conté el procediment d’elaboració i aprovació del pla d’estudis, així 
com la regulació de les modificacions i extincions de projectes formatius. 

Finalment, la normativa regula l’oferta, programació i matrícula d’assignatures, així com el model 
organitzatiu dels màsters als centres, on s’estableixen els òrgans de gestió d’aquestes titulacions. 

El document complert d’aquesta normativa es pot consultar l’enllaç següent: 

 Normes reguladores dels criteris de programació, verificació i implantació dels estudis de màster 

universitari i dels seus plans d’estudis (aprovades per Consell de Govern de 2 d’octubre de 2012) 

(E1.5-2).  

 

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que 
cursen graus i màsters 

Aquesta normativa persegueix l’objectiu general d’utilitzar de manera eficient els recursos públics que la 
societat posa a disposició de la Universitat i, per tant, també de l’estudiant. Es tracta també d’ajustar els 
instruments acadèmics utilitzats per assolir els objectius de millora del rendiment acadèmic i d’un bon 
aprofitament dels recursos docents disponibles. 

En aquest sentit, els elements bàsics d’aquesta normativa s’articulen a través d’un engranatge acadèmic 
senzill i eficaç: les dues variables que cal considerar són el nombre de crèdits per matricular i el nombre 
de crèdits per aprovar. I això es fa garantint la possibilitat de seguir els estudis a temps parcial o a temps 
complet, de manera que es faciliti la cobertura de les necessitats d’estudiants amb un perfil social i 
econòmic diferent. A la vegada, aquesta flexibilitat s’amplia, atès que es diferencien els requeriments que 
cal acomplir entre el primer any de matrícula i els següents, establint, però, un límit de permanència global 
segons el nombre de crèdits dels ensenyaments. Finalment, els centres, per mitjà dels deganats, tenen la 
possibilitat de resoldre, de manera raonada i equànime, i també en consonància amb els interessos i les 
necessitats de cada ensenyament, les situacions d’excepcionalitat que siguin plantejades, i també atendre 
els casos personals que es consideri que hagin de ser resolts. 

 Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i 

màsters universitaris (aprovada pel Consell de Govern, en data 8 de maig de 2012; aprovada pel 

Consell Social, en data 26 de juliol de 2012) (E1.5-3). 

 

Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la 
qualificació dels aprenentatges  

Aquesta normativa també ha estat important, no només perquè es disposen dels plans docents de totes 
les assignatures, sinó perquè els plans docents han guanyat progressivament en qualitat i precisió. La 
combinació de la normativa de plans docents i la de protocol academicodocent ha conduït a un procés de 
convergència en la unificació de criteris docents i d’avaluació en una mateixa assignatura, un fet 
significatiu en una facultat que històricament tenia una gran atomització docent. Els plans docents de les 
assignatures milloren cada curs i són objecte de valoració i d’ajustaments constants, tant per part dels 
departaments responsables de les assignatures com també dels respectius consells d’estudis o de les 
comissions de coordinació de màster i de la Comissió Acadèmica, que els valida en última instància.  

D’altra banda, la Facultat ha elaborat un procediment que detalla i concreta el procés de reavaluació que 
estableix la normativa general de la UB. En aquesta, s’han tingut en compte les particularitats i 
heterogeneïtats pròpies de les assignatures de les titulacions. 

 Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels 

aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern, en data 8 de maig de 2012) (E1.5-4)   

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306847/mod_folder/content/0/Normes%20reguladores%20dels%20criteris%20de%20programaci%C3%B3%2C%20verificaci%C3%B3%20i%20implantaci%C3%B3%20dels%20estudis%20de%20m%C3%A0ster%20universitari%20i%20dels%20seus%20plans%20d%E2%80%99estudi.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
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 Procediment de reavaluació en els ensenyaments de grau de la Facultat d’Economia i Empresa 

(aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat, en data 18 de maig de 2012) (E1.5-5) 

De manera particular, també cal esmentar que les normatives de TFG i de TFM (de la UB i de la Facultat) 
han tingut tres impactes importants. En primer lloc, en la vertebració del procés d’elaboració del TFG i del 
TFM, des de l’elecció del tutor i el tema fins a la defensa del treball; en segon lloc, en l’establiment dels 
criteris generals de presentació formal dels treballs escrits; i en tercer lloc, en l’establiment dels criteris 
d’avaluació mitjançant rúbriques per a cada tipologia de TFG i TFM de cada grau i màster. Les rúbriques 
tenen l’objectiu de facilitar la tasca avaluadora de les comissions, ja que unifiquen els criteris d’avaluació 
sobre unes bases mínimes comunes i consensuades. A més, les rúbriques aporten una informació molt 
significativa als estudiants, que contribueix a una millora notable dels treballs.  

 Normativa sobre el treball de fi de grau als ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona (text modificat per la Comissió de TFG, octubre del 2015) (E1.5-6). 

 Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat d’Economia i Empresa (E1.5-7).  

De la mateixa manera, la Facultat ha considerat oportú establir una normativa general de les pràctiques 
externes curriculars que permet coordinar i homogeneïtzar tant els procediments, assignació i criteris de 
seguiment i avaluatius. I també disposa, en el cas dels alumnes de mobilitat internacional, una Normativa 
d’Equivalència Acadèmica, per als estudiants d’intercanvi de la Facultat d’Economia i Empresa, que 
acompanya la Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada 
per Consell de Govern el 14/06/2017. 

 Normativa reguladora de les pràctiques curriculars de la Facultat d’Economia i Empresa (E1.5-8). 

 Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (E1.5-9). 

 Normativa d’Equivalència Acadèmica per als estudiants d’intercanvi de la Facultat d’Economia i 

Empresa (E1.5-10).

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306847/mod_folder/content/0/Procediment%20de%20reavaluaci%C3%B3%20en%20els%20ensenyaments%20de%20grau%20de%20la%20Facultat%20d%E2%80%99Economia%20i%20Empresa.pdf?forcedownload=1
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/normativa_tfg.pdf/f66411a9-7be6-9cac-210f-e68a6e35bd98
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/normativa_tfm.pdf/6bdece21-9caa-08de-9ea5-6aaaca4fa179
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/Normativa_practiques.pdf/9856a6f1-fa81-f8c9-6bf7-072d1074878c
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2017/06/Normativa-MOBILITAT_CACG31052017.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2017/03/NEA17-18.pdf
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Processos de Qualitat i Millores 

Respecte al SAIQU, com hem dit en els subestàndares anteriors, els procediments que s’emmarquen aquest estàndard són el PEQ 020 (E3.0-4),PEQ 030 (E3.0-5) i el PEQ 040 

(E3.0-6). 

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 

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 
autoritzable 

Existència 
d’una 

incidència de 
Modificació 

de la 
memòria al 
Històric del 

registre RUCT 

70% MCF 
ISC 

2017 

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 

Actes de les 
Reunions de 

caràcter 
transversal 

entre els 
professors de 
les diferents 
assignatures 
de cada curs 

10%-25% TG 
AI 

2016 

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

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
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Valoració de l’Estàndard 1 

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). De igual manera, els mecanismes de 

coordinació són adequats per a les titulacions i les normatives es realitzen de manera adequada i tenen 

un impacte positiu sobre el resultat de la titulació. 
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Estàndard 2.  Pertinència de la informació pública 

Descripció: La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques 
del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat 

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

Una de les característiques principals de la política informativa de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) 
i de la Universitat de Barcelona (UB) és la transparència. En aquest sentit, la UB ha fet un esforç per 
apropar dades resumides i agregades a tot el públic a través del seu portal de transparència (E2.1-1). De 
la mateixa manera, la FEE fa pública la informació rellevant per a tots els stakeholders o grups d’interès. I 
també vetlla per una millora continuada en aquest àmbit.  

Per tot això, i abans d’iniciar-ne la seva descripció, és important assenyalar que en el darrer curs la FEE, 
en coordinació amb la UB, ha treballat, tal i constava en el seu Pla de Millora, en un nou disseny de la seva 
web. El canvi de la web es justifica per la necessitat de superar les mancances del model anterior. Aquestes 
mancances, a les quals el nou web hi dona solució, es fonamenten en 3 àmbits: necessitats tècniques i 
d'obsolescència; necessitats institucionals i de marca; i necessitats funcionals i d'eficiència.  

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 (E2.1-2). 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/index.html
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4665195
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2.1.1 Estructura de la nova Pàgina Web 

Com s’acaba d’indicar, una de les millores que s’ha impulsat des de la  FEE ha estat la millora de la Web. 
El nostre pla de millores de Centre incloïa diverses millores relacionades amb la pàgina web, les quals han 
estat completades durant el primer semestre del curs 2018-2109, tal i com s’ha assenyalat a l’informe de 
Seguiment de Centre del 2018. En aquest estàndard s’analitzarà amb més detall la nova pàgina. 

 

La pàgina web té una estructura bàsica comuna a totes les facultats de la UB. En tots els casos i en totes i 
cadascuna de les partes de la web s’organitza de la següent manera: 

 Part Superior: Es pot observar una banda de color blau, en la qual hi ha el logotip de la 

Universitat de Barcelona i la Facultat corresponent. Sota aquesta banda hi ha una altra banda 

més petita de color blau on hi ha unes pestanyes principals amb diferents àmbits. En la Facultat 

d’Economia i Empresa són: La Facultat (E2.1-3), Estudis (E2.1-4), Recerca (E2.1-5), Mobilitat 

(E2.1-6) i Institucions i empreses (E2.1-7). 

 Part Esquerra: En aquesta part, hi ha dreceres als diferents aspectes importants de cadascuna 

de les pestanyes principals. 

 Part Central: En aquesta part, podem trobar la informació de l’enllaç on hem entrat. A l’entrar 

en una de les pestanyes principals, podrem trobar una introducció sobre el tema concret de la 

pestanya (Per exemple, si entrem a la pestanya La Facultat (E2.1-3), ens mostra una introducció 

la Facultat d’Economia i Empresa). Si cliquem en un dels enllaços de la part esquerra podrem 

trobar la informació referent a aquell enllaç (Per exemple, si  cliquem a l’enllaç Grups de 

recerca (E2.1-8) de la llista de la pestanya de Recerca (E2.1-5), podem trobar enllaços als 

diferents grups). Al final d’aquesta part, hi ha enllaços per compartir la informació a les 

diferents xarxes socials o per a enviar-ho per e-mail. 

 Part Dreta: En aquesta part, podem trobar 2 elements. El primer és invariable, és la Llista 

anomenada Portals i intranets. La seva funció d’aquest element és proporcionar entrada al 

Món UB (E2.1-9), Intranet UB (E2.1-10), Campus Virtual (E2.11) i Alumni UB (E2.12). Amb això 

es busca la comoditat dels usuaris a l’hora de poder entrar als portals des de qualsevol lloc de la 

pàgina. L’altre element és variable: és un enllaç a l’oficina o servei relacionat amb la pestanya 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/facultat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/recerca
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/institucions-empreses
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/facultat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/grc
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/recerca
http://www.ub.edu/monub/
https://intranet.ub.edu/dyn/cms/
https://campusvirtual2.ub.edu/?lang=es
https://www.alumni.ub.edu/
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principal (Per exemple: a la pestanya Mobilitat (E2.1-6), es troba un enllaç a l’Oficina de 

Relacions Internacionals (E2.1-13)). 

 Part Inferior: En aquesta part, es proporciona la ubicació de la Facultat, contacte amb la 

secretaria i punts d’informació, les principals xarxes socials de la Facultat, la Bústia de dubtes i 

consultes (E2.1-14) i la Bústia de queixes i suggeriments (E2.1-15). 

 
Tota aquesta estructura busca potenciar la facilitat d’accés al tots els grups d’interès o Stakeholders (PDI, 
PAS, centres de pràctiques, empreses, estudiants, agències, etc.) a tot tipus d’informació, tenint-la de 
forma ordenada.  

A continuació analitzarem l’accés i transparència de diverses parts rellevants de la pàgina web.  

2.1.2 Pàgina inicial de la Facultat 

 

Pel que fa a la portada del web de la Facultat (E2.1-16), destaquem els següents apartats:  

 Part esquerra: Comptem amb diferents dreceres a aspectes rellevants que són d’interès per als 

diferents stakeholders: Calendari acadèmic (E2.1-17), Normatives (E2.1-18), Comissió d’igualtat 

(E2.1-19), Mur dels Alumni (E2.1-20) i Acte de graduació (E2.1-21). 

 Part central: En aquesta part, tenim l’eina de Novetats. Aquesta eina ens permet exposar en 

ordre cronològic les diferents notícies, avisos i l’agenda de la facultat. A més, permet 

diferenciar entre aquestes 3 tipologies. 

 Part dreta: A l’igual que la part esquerra, compta amb informació freqüentment buscada pels 

stakeholders. La primera llista de desplegables fa referència a l’oferta dels diferents tipus de 

titulacions (Graus (E2.1-22), Màsters (E2.1-23), Doctorats (E2.1-24), Titulacions pròpies (E2.1-

25), Cursos d’Extensió (E2.1-26) i Altres formacions (E2.1-27). La segona llista d’enllaços fa 

referència a enllaços destacats (Secretaria d’Estudiants i Docència (E2.1-28), Sistema de 

Qualitat (E2.1-29), Rànquings (E2.1-30), Job Market (E2.1-31), Carreres professionals (E2.1-32), 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/dc/inici.php?id=fa91eb38c4d3016736a0ab47277121765a14a1f6
https://www.ub.edu/qs/inici.php?id=3d51f24f1badc75de1c77becfa8404762ad9d1fa
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/inici
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/calendari-academic
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/normatives
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-d-igualtat
http://www.ub.edu/economiaempresa-alumni/el-mur/
http://www.ub.edu/economiaempresa-alumni/graduacio/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorats
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-i-postgraus-propis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-i-postgraus-propis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/cursos-d-extensio
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/altra-oferta-formativa
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/secretaria-estudiants-docencia
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/politica-i-objectius-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/ranquings
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/job-market
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/
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Relacions internacionals (E2.1-13), Espai coworking (E2.1-33), Participació dels estudiants (E2.1-

34), Llengües a la facultat (E2.1-35), Compromís social i aprenentatge servei (E2.1-36), Agenda 

digital (E2.1-37), Rep notes al mòbil (E2.1-38), Ajuts i beques (E2.1-39) i CRAI (E2.1-40)). 

 

2.1.3 Estudis 

La pestanya principal Estudis (E2.1-4), ens porta a tota l’oferta de la Facultat, on, com s’acaba d’indicar, 
hi ha informació sobre Graus (E2.1-22), Màsters (E2.1-23), Doctorats (E2.1-24), Titulacions pròpies (E2.1-
25), Cursos d’Extensió (E2.1-26), Altres formacions (E2.1-27) i Tràmits administratius (E2.1-28). A més, a 
la part dreta, tenim un enllaç al Pla d’Acció Tutorial (E2.1-41).  

 

La informació de les pàgines dels Graus (E2.1-22) i Màsters (E2.1-23) tenen sempre la mateixa estructura, 
exceptuant els dobles itineraris, que es descriu a continuació: 

 Presentació: Es proporcionen les dades bàsiques sobre la branca de coneixement, crèdits, 

centre de gestió, preu orientatiu per crèdit i Cap d’estudis/Coordinador de màster. 

 Objectius i competències: S’informa sobre els objectius i les competències que s’adquiriran en 

la titulació. 

 Accés i admissió: En el cas dels graus es dona informació al stakeholders sobre el perfil d’accés 

que seria interessant i recomanable, les vies i condicions d’accés a la titulació on es parla sobre 

les vies d’admissió (E2.1-42) i l’admissió d’estudiants amb estudis a l’estranger (E2.1-43) i, 

finalment, informació sobre la preinscripció. En el cas dels màsters, es diu el perfil i requisits 

d’accés necessaris, informació sobre la preinscripció i finalment la llista d’admesos. 

 Pla d’estudis: En el cas dels graus, s’inclouen totes les dades sobre la distribució de crèdits, les 

assignatures per curs i semestre, els itineraris, mencions i optativitat, el reconeixement de 

crèdits i el Treball de Final de Grau (TFG). En el cas dels màsters, s’inclouen dades sobre el pla 

d’estudis, reconeixement de crèdits i Treball Final de Màster (TFM). 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/espai-de-coworking
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/representacio-estudiants
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/representacio-estudiants
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/llengues-a-la-facultat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/compromis-social-aps
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/agenda.php
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/apps/apps_ub/avisos_qualificacions/avisos_qualificacions.html
https://seu.ub.edu/ajutsPublic/listPublicacions?text=&estat=oberta&cat.id=823&dataOfertaPublicaFilter=dataPublicacio.label&ordreOfertaPublicaFilter=desc.label
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorats
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-i-postgraus-propis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-i-postgraus-propis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/cursos-d-extensio
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/altra-oferta-formativa
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/tramits-administratius
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/pat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/admissions_estrangers_grau/admissions_estrangers_grau.html
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 Pràctiques:  enllaça amb la web de Carreres professionals (E2.1-32),  on hi ha tota la informació 

referida a les pràctiques 

 

 Metodologia docent i sistema d’avaluació: es fa una descripció de la forma d’organitzar 

l’ensenyament i sobre la manera d’avaluar  la titulació. Enllaça amb el punt de Plans docents i 

professorat on s’especifica més la metodologia i sistemes d’avaluació per a cadascuna de les 

assignatures. 

 

 Sortides professionals: explica les sortides professionals de la titulació. 

 Suport a l’estudi: Es dona informació sobre les formes de suport a l’estudi com el Pla d’Acció 

Tutorial (E2.1-41) (únicament als graus), les beques i ajudes (enllaçant a les diferents beques 

disponibles (E2.1-42) i a la seu electrònica de les convocatòries de beques (E2.1-43)), accions de 

suport i orientació (com són la jornada de portes obertes (E2.1-44), les sessions informatives i 

la jornada de benvinguda) i les possibilitats de mobilitat internacional, a través d’un enllaç amb 

l’Oficina de Relacions Internacionals (E2.1-13). 

 

 Matrícula: En el cas dels graus, dona accés a informació sobre els tràmits de matrícula de nou 

accés i matrícula de 2n curs en endavant per al grau corresponent. En el cas dels màsters, dona 

els passos i formulari per realitzar la matricula, els preus i taxes, i, en el cas de donar accés al 

doctorat, la pàgina del doctorat. 

 Calendari, horaris, aules i avaluació: Es dona accés al calendari acadèmic de la facultat (E2.1-

45), els horaris de classe (E2.1-46) i els horaris dels exàmens ordenats per curs/semestre o per 

data d’examen (E2.1-47). 

 

 Plans docents i professorat: Es mostren els plans docents de totes les assignatures i del 

professorat de la titulació. 

 

 Dades de l’ensenyament: Es mostren les dades sobre matrícula, preinscripció i notes de tall. 

També es dona accés a la pàgina de Qualitat (E2.1-48), on es troben tots els indicadors 

rellevants de la titulació. 

 
Aquesta informació es genera, revisa i publica anualment, abans de l’inici de cada curs acadèmic, i es 
gestiona mitjançant aplicacions específiques en l’àmbit de tota la Universitat. S’actualitzen diversos 
aspectes, dels quals els més rellevants són el pla docent de cada assignatura, el professorat assignat, les 
dates d’avaluacions i els horaris i les aules. 
 

A manera de resum, la taula E2.1-1 presenta totes les dades de les titulacions objecte d’aquest procés 
d’acreditació, és a dir, del Grau d’Empresa internacional i del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat. 

Taula E2.1-1  Pàgines web dels Grau i màster objecte d’acreditació 

Titulacions oficials 

Grau d’Empresa Internacional (E2.1-49) 
Màster de Comptabilitat i Fiscalitat (E2.1-50) 

Font: Web de la Facultat d’Economia i Empresa 

 

2.1.4 Altres dades  

A més del que s’acaba d’assenyalar, la pàgina web de la FEE disposa d’informació relacionada amb 
aspectes, serveis i activitats específiques, també força rellevant per als stakeholders, que a continuació 
agrupem en els següents epígrafs: la facultat, la recerca, la mobilitat i les institucions i empreses. 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/pat
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/grau/beques_grau.html
https://seu.ub.edu/ajutsPublic/listPublicacions?text=FEE&estat=oberta&cat.id=823&dataOfertaPublicaFilter=dataPublicacio.label&ordreOfertaPublicaFilter=asc.label
http://www.ub.edu/futurs/jpo/economia-empresa.html
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/calendari-academic
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/calendari-academic
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230121/24
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230121/25
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/titulacions.php?centre=0240300
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5276376
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2.1.4.1  La Facultat 

Com a complement a la informació donada en cadascuna de les titulacions, la pàgina web ofereix  
informació de caràcter transversal que és exposada en l’apartat La Facultat (E2.1-3).  

 

Es disposa d’una introducció a la facultat on s’expliquen els trets definitoris i una mica d’història. En aquest 
apartat, s’hi troben diferents subapartats: 

 Coneix la Facultat: Aquest subapartat incorpora la benvinguda del degà a la facultat, la història 

de la facultat, informació referent als rànquings, informació sobre els usos lingüístics, les 

llengües de la Facultat i els premis lingüístics, una galeria multimèdia (en la que s’inclou el canal 

de Youtube i el Flickr) i enllaços d’interès. 

 Organització de Govern: Aquest enllaç ens proporciona informació referent als òrgans de 

govern (membres del Deganat,  de la Junta de facultat, de les diverses comissions de la 

Facultat, dels consells d’estudis dels cinc graus de la FEE i, finalment, de les diverses comissions 

de coordinació dels 14 màsters oficials de la FEE), així com dades d’interès sobre els 

departaments, el professorat (ordenats per àrees de coneixement, per departaments i 

alfabèticament), de l’administració (amb informació de les diferents oficines disponibles i el seu 

lloc web: Secretaria d’Estudiants i Docència (E2.1-51), Oficina d’Afers Generals (E2.1-52), 

Oficina de la Recerca (E2.1-53), Punts d’informació i Unitat tècnica (E2.1-54), l’Oficina de 

Relacions Internacionals (E2.1-13) i Carreres professionals (E2.1-55)), dels representants 

d’estudiants (explicitant els diferents òrgans, les eleccions, associacions i altres formes de 

participació) i, finalment, la possibilitat de cerca a través del directori. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/facultat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/secretaria-estudiants-docencia
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/oficina-d-afers-generals
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/oficina-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/punts-d-informacio
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/administracio-carreres-professionals
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 Normatives: En aquest subapartat s’ofereixen els enllaços a la normativa d’àmbit acadèmic 

aplicable a la FEE. Una descripció completa de tota la normativa que afecta els màsters oficials 

es pot trobar a l’estàndard 1.5. 

 Funcionament intern: Aquest subapartat permet accedir al Reglament de la Facultat (E2.1-56),  

a diversos aspectes d’interès per al professorat, com, per exemple, la signatura digital i l’estat 

de les actes, el procediment per a la presentació de les propostes de màster, postgrau i 

extensió universitària, a diversos impresos per al professorat, com, per exemple, la sol·licitud 

de factures, a models sobre la imatge corporativa de la FEE i, finalment, a diversa informació 

sobre la seguretat, salut i medi ambient a la FEE. 

 Sistema de qualitat: En aquest subapartat es fa referència a tots els aspectes relacionats amb la 

qualitat del centre. En l’Estàndard 2.3 s’analitzarà àmpliament. 

 Activitat de la Facultat: A través d’aquest enllaç pot accedir-se a informació sobre l’actualitat de 

la FEE (és a dir, notícies, avisos i agenda de la Facultat), l’agenda digital, una eina que ajuda als 

estudiants a organitzar-se en la mesura que mostra la data d’exàmens, lliuraments, 

presentacions, etc.,  els enllaços que un nou i futur estudiant pot necessitar (admissió a estudis 

de grau, oferta acadèmica, jornades de portes obertes, etc.), aspectes d’interès per a antics 

estudiants a través de l’enllaç al portal Alumni FEE (E2.1-57), les principals publicacions del PDI i 

altres membres de la FEE i, finalment, un formulari adreçat a tots els grups d’interès per a 

proposar la difusió de novetats. 

 Serveis: Aquest subapartat de la pàgina web de la FEE posa a disposició de tots els seus 

membres, serveis i equipaments de suport a l’estudi, la docència i la recerca. La pàgina de 

serveis es divideix en diversos enllaços (Aules d’informàtica, Copisteria, espai de Coworking, 

Esports, Lloguer d’armariets, Lloguer/reserva d’espais, Reserva de sales de treball, Restauració  

i Serveis Lingüístics)., els quals informen d’aquests serveis i també, quan correspon, de la 

normativa que els regeix i la possibilitat de reservar-los i/o llogar-los.  

 Ubicació: mostra en Google Maps la ubicació de la Facultat. 

Com es pot analitzar, la pàgina web de la facultat inclou una informació molt completa, actualitzada i 
accessible sobre els aspectes transversals de la facultat. 

2.1.4.2  Recerca a la Facultat d’Economia i Empresa 

La nova pàgina de la Facultat permet accedir a la informació referent a la de Recerca (E2.1-5) mitjançant 
la pestanya Recerca de la part superior de la pàgina. Si s’hi accedeix, l’usuari trobarà a la part central una 
introducció dels principals aspectes relacionats amb la recerca com poden ser els Rànquins Internacionals 
més destacats (E2.1-58), algunes de les xarxes internacionals en les quals participa la UB (Per exemple: el 
Grup Coimbra (E2.1-59), la LERU (E2.1-60), etc.), els  Grups de recerca (E2.1-8), la coordinació de la recerca 
Oficina de la Recerca (E2.1-53), etc.  

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/reglament-de-la-facultat
http://www.ub.edu/economiaempresa-alumni/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/recerca
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/la_ub_avui/ranquings/index.html
https://www.coimbra-group.eu/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/leru/index.html
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/grc
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/oficina-recerca
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A la part esquerra de la pàgina, pot accedir-se a diversos enllaços que informen sobre contingut rellevant 
de recerca: 

 Activitat de recerca: En aquest enllaç es presenten les principals xifres de recerca de la Facultat 

d’Economia i Empresa a partir de consultes automàtiques al sistema GREC. GREC és el CRIS 

(Current Research System Information) de la ’Universitat de Barcelona on els investigadors/es, 

els grups de recerca i els gestors de la recerca introdueixen regularment informació sobre la 

seva activitat. Des d’aquí es pot accedir a estadístiques i xifres, publicacions i  projectes de 

recerca. 

 Grups de recerca: S’informa sobre els grups de recerca consolidats per la Generalitat de 

Catalunya (actualment n’hi ha 23 a la FEE), amb informació referida al nom del grup, el 

responsable i l’accés a la seva fitxa del directori de la UB, la web del grup i un resum de dades. 

 Instituts, observatoris i xarxes de referència: Es presenten els 7 Instituts de recerca, 

observatoris i xarxes de referència en els que actualment participen grups de recerca adscrits a 

la Facultat, així com altres instituts i observatoris en què participen investigadors de la Facultat. 

En l’actualitat, se’n comptabilitzen 8. 

 Càtedres: S’informa de les 6 càtedres. 

 

 Business School: Es presenta el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en empresa 

a la FEE, que compta amb una pàgina pròpia (E2.1-61). 

 School of Economics: Es presenta el centre per a la recerca i els programes de postgrau en 

economia a la FEE, que compta amb una pàgina pròpia (E2.1-62). 

 School of Sociology: Es presenta el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en 

sociologia a la FEE, que compta amb una pàgina pròpia (E2.1-63). 

 Espais de Recerca: Es presenten els Espais de Recerca de la FEE, que són uns espais que aquesta 

facultat destina als seus grups de recerca més competitius internacionalment en forma de 

despatxos, sales de reunions i aules. A través del corresponent enllaç s’informa dels principals 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/business-school
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/school-of-economics
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/school-of-sociology
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objectius d’aquesta iniciativa, el Reglament que regula l’accés als espais, els grups de recerca 

que s’hi ubiquen i, finalment, la persona de contacte. 

 Innovació i transferència: En aquest enllaç s’insisteix sobre el compromís de la FEE amb la 

Recerca i la Innovació Responsable (RRI), a través de la realització de projectes de transferència 

de coneixement cap empreses i administracions públiques amb l’objectiu d’aconseguir noves 

formes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat mitjançant projectes de recerca 

per contracte, projectes de recerca col·laboratius i serveis de consultoria i assessorament. 

També es destaca el compromís amb ompromís amb la Recerca Oberta com a medi per a 

aconseguir incrementar l’accés als resultats científics i millorar l’educació científica de la 

ciutadania. 

 Doctorat (E2.1-64): En aquest espai es proporciona informació sobre els 5 programes de 

Doctorat que actualment té la FEE, amb enllaços sobre l’Oferta (E2.1-65), Informació general 

(E2.1-66) (com la matrícula, els preus, etc.), el Pla de recerca (E2.1-67), el Dipòsit de tesis (E2.1-

68), la Defensa i publicació de les tesis (E2.1-69) i les Tesis Doctoral (E2.1-70). 

 Ajuts de recerca de la Facultat: En aquest àmbit s’informa dels ajuts de la FEE a la recerca en 

forma de reconeixements dels outputs dels articles publicats en revistes indexades dins dels 

tres primers quartils dels diferents àmbits del Journal Citation Reports (ISI). 

 Job Market: Aquest enllaç presenta informació sobre el procediment a través del qual es busca 

connectar a les universitats, centres de recerca i altres institucions interessades amb joves 

doctors que estan buscant la seva primera feina dins l'àmbit acadèmic, amb accés directe a la 

informació concreta sobre les oportunitats de Job Market (E2.1-31),  

 
Com es pot comprovar, la pàgina web compta amb tota la informació rellevant en l’àmbit de recerca, 
necessària per a tots els stakeholders. 
 

2.1.4.3  Mobilitat 

 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-oferta
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-informacio-general
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-pla-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-diposit-de-tesis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-diposit-de-tesis
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/doctorat-defensa-i-publicacio-de-la-tesi-doctorat-tdx
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/tesis-doctorals
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/job-market
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En la pestanya dedicada a la Mobilitat (E2.1-6) s’ofereix informació general referida a les possibilitats de 
mobilitat, fonamentalment internacional, dels estudiants (E2.1-71), el Personal d’Administració i Serveis 
(E2.1-72) i el Personal Docent i Investigador (E2.1-73). La pàgina presenta un enllaç directe a la web de 
Relacions internacionals (E2.1-13), la qual presenta, a més de la corresponent introducció a l’Oficina, 
informació actualitzada i molt complerta sobre convenis, destinacions, requisits, convocatòries i també 
normatives, informes i programes específics, com el buddy programme, entre d’altres.  

 

 

2.1.4.4  Institucions i empreses 

 

L ‘àmbit referit a Institucions i empreses (E2.1-7) ofereix informació en matèria de pràctiques, ocupabilitat 
o lloguer d'espais i serveis que la FEE posa a disposició d’institucions i empreses. A més d’oferir-se un breu 
resum de les funcions de l’Oficina de Carreres Professionals (E2.1-74), es proporciona l’enllaç al lloguer 
d’espais (E2.1-75);  el fòrum d’ocupació (E2.1-76), un espai de trobada entre estudiants i entitats; la 
iniciativa aprenentatge i servei (E2.1-77), una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge 
i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat; i, evidentment, a les pràctiques externes (E2.1-
78), un espai a través del qual es gestionen els convenis i ofertes de pràctiques a empeses així com el 
seguiment de les pràctiques externes dels estudiants (E2.1-79).  

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

En l’afany d’assolir la màxima transparència i complir amb l’objectiu de rendiment de comptes, la política 
de la Facultat d’Economia i Empresa és la de fer públics a tots els grups d’interès els resultats de les 
enquestes de satisfacció a la pàgina web del centre, sempre tenint present les limitacions que suposa el 
necessari equilibri amb la política de protecció de dades. En concret, aquesta informació pot trobar-se en 
el web del  Sistema de Qualitat (E2.1-29), a la part dedicada a les Dades i indicadors en el subapartat 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat-est
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat-pas
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/mobilitat-pdi
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/institucions-empreses
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/carreres-professionals
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/lloguer-d-espais
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/forum-d-ocupacio
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/compromis-social-aps
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/practiques-externes
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/practiques-externes
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/practiques-estudiants/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/politica-i-objectius-de-la-qualitat
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Satisfacció dels grups d’interès (E2.1-80). Per a més detalls, vegeu tota la informació relacionada a 
l’apartat Sistema d’enquestes per a la recollida de l’opinió dels grups d’interès, del subestàndard 3.2. 

 

A més, els resultats acadèmics es publiquen en el que la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona ha anomenat l’Espai VSMA (E3.2-1). Aquesta plataforma inclou les dades de totes les 
titulacions, podent seleccionar la titulació desitjada. La informació de cada titulació s’organitza en 4 
pestanyes: Preinscripció i matricula (on apareixen gràfiques amb les dades de matrícula, notes de tall, 
dades de preinscripció i via d’accés), Taxes (amb dades i gràfiques sobre les diferents taxes de la titulació), 
Rendiment d’assignatures (que mostra els resultats acadèmics) i taules seguiment/acreditació (amb els 
indicadors rellevants de la titulació). 

A més d’aquestes taules, els resultats assolits per cada titulació es plasmen en els corresponents informes 
de seguiment de titulació, i eventualment d’acreditació. 

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

La política de qualitat de la informació pública que genera la Facultat d’Economia i Empresa, i tots els 
aspectes referents a la seva gestió, es regulen pel procediment específic de qualitat (PEQ) del sistema 
d’assegurament de la qualitat (SAIQU) del centre el PEQ 140 (E3.0-17), que estableix com gestiona la 
Facultat la publicació d’informació adreçada a tots els grups d’interès, i que ja hem esmentat 
anteriorment.  

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/satisfaccio-dels-grups-d-interes
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/titulacions.php?centre=0240300
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_140.pdf/cf7251ee-e55e-1c25-38eb-a3743406890c
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Tota la informació referent al sistema de Qualitat es pot trobar a la pestanya “La Facultat”, al subapartat 
Sistema de Qualitat (E2.1-29). En aquest apartat hi ha 4 aspectes importants a destacar: 

 Sistema d’assegurament intern de la qualitat: Aquest apartat dona informació sobre diversos 

aspectes rellevants com la Política i objectius de la qualitat (E2.1-29), la composició de la 

comissió de qualitat i la Gestió de processos (és en aquest darrer àmbit on està publicat el 

SAIQU (E3.0-1)). 

 Verificació, Seguiment. Modificació i Acreditació: En aquest apartat, es presenten enllaços a 

l’Agencia de Polítiques i Qualitat de d’Universitat de Barcelona (E2.1-81) on s’especifica una 

definició del marc VSMA i s’exposen documents de referència. Conté un apartat sobre 

documents de referència de cadascuna de les titulacions (“Documentació dels 

Ensenyaments), com la memòria verifica i els Informes de Seguiment (E2.1-82), així com una 

altre secció centrada en l’Acreditació, on es troba accessible tota la informació referent als 

processos d’acreditació del centre (E2.1-83). 

 Dades i indicadors: comentat a l’estàndard 2.2. 

 Estudis i anàlisis: En aquest apartat s’incorporen estudis i informes sobre diferents aspectes 

com la inserció laboral, el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de la 

Facultat i el perfil dels estudiants quan es va realitzar el canvi de llicenciatura a grau. 

 
Com es pot veure, es publica la informació referent al SAIQU, els informes de seguiment (E2-1.84) i els 
informes d’acreditació d’una forma completa i fàcilment accessible. 

 

 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/politica-i-objectius-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/politica-i-objectius-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/gestio-de-processos
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/documentacio-dels-ensenyaments
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/acreditacio
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/seguiment
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Processos de Qualitat i Millores 

Respecte al SAIQU, com hem dit en el punt anterior, el procediment que emmarca aquest estàndard és el 
PEQ 140 (E3.0-17
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Valoració de l’Estàndard 2 

Des de la Facultat d’Economia i Empresa, creiem que la remasterització de la pàgina web ha optimitzat la 

informació pública. Com hem pogut observar amb les evidències aportades, els stakeholders o grups 

d’interès de la FEE poden accedir a tota la informació de forma fàcil i ràpida, la qual és completa, veraç i 

està actualitzada. La nova pàgina web ofereix informació detallada sobre les titulacions per a que els 

stakeholders  disposin de tota la informació necessària per a prendre les decisions necessàries en cada 

moment. A més, a través de la pàgina web pot accedir-se a  tota aquella documentació pública referida a 

la rendició de comptes, que inclou, entre altres, tots els documents referits al marc VSMA, i permet l'accés 

a un elevat nombre d’informes i a dades essencials sobre la satisfacció dels grups d’interès. Per tant, 

considerant la situació actual i les millores realitzades, considerem que aquest estàndard  s’assoleix i, al 

nostre entendre, es troba en progrés vers l’excel·lència.
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la 
qualitat de la titulació 

Descripció: La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació 

La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) ha estat sempre compromesa amb l’assegurament de la qualitat 
en tots els ensenyaments que imparteix. Aquest compromís s’inicia a principis de la dècada del 2000 amb 
l’establiment de criteris i l’ús d’indicadors, en clara sintonia amb els models d’avaluació que utilitzen els 
països europeus amb més tradició en l’avaluació institucional. En aquest sentit, el sistema de garantia 
interna de qualitat va ésser acreditat de manera favorable durant les acreditacions de la gran majoria de 
les titulacions de la Facultat l'any 2016,  assolint-se de manera favorable o excel.lent depenent dels casos 
(http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1061).   

El mapa de processos del SAIQU (E3.0-1), presenta els procediments específics de qualitat (PEQ) de la 
Facultat. Aquests procediments descriuen totes les accions i agents implicats en els processos que 
asseguren la qualitat en el desplegament de les titulacions i, en conseqüència, la qualitat dels programes 
formatius. Els PEQ són redactats per cadascun dels agents implicats, amb el suport de la unitat Qualitat-
FEE, i aprovats pel responsable corresponent. Es compta amb un seguit de 16 PEQs: 

 PEQ 010 Desplegament de la política i els objectius de qualitat de la Facultat (E3.0-2). 

 PEQ 011 Revisió del sistema d'assegurament de la Qualitat (SAIQU) (E3.0-3). 

 PEQ 020 Gestió dels programes formatius en el marc VSMA (E3.0-4). 

 PEQ 030 Definició del perfil d'ingrés, selecció i matriculació dels estudiants de grau (E3.0-5). 

 PEQ 040 Definició del perfil d'ingrés, selecció i matriculació dels estudiants de màsters 
universitaris (E3.0-6). 

 PEQ 050 Orientació a l'estudiant (E3.0-7). 

 PEQ 060 Desenvolupament de l'ensenyament: metodologia i avaluació (E3.0-8). 

 PEQ 061 Programació acadèmico-docent del curs de graus i màsters (E3.0-9). 

 PEQ 064 Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster (E3.0-10). 

 PEQ 070 Gestió de les pràctiques externes (E3.0-11). 

 PEQ 080 Gestió de la mobilitat internacional de l'estudiant (E3.0-12). 

 PEQ 100 Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments (E3.0-13). 

 PEQ 110 Gestió i millora dels recursos materials (E3.0-14). 

 PEQ 120 Gestió i millora dels serveis (E3.0-15). 

 PEQ 130 Anàlisi de resultats (E3.0-16). 

 PEQ 140 Informació pública (E3.0-17). 
 

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

Disseny i aprovació de titulacions 

Amb la implantació del SAIQU (E3.0-1), i d’acord amb les indicacions, guies i normativa de la UB, la FEE va 
establir un procediment per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions, que 
s’ha concretat en el PEQ 020 (“Gestió dels programes formatius en el Marc VSMA”, (E3.0-4). Aquest 
procediment recull en el seu apartat 2.1 el procediment per a l’elaboració de la memòria de verificació 
dels graus i màsters. 

Elaborat el 13 de maig de 2015, el procediment PEQ 020 detalla, d’una manera exhaustiva i precisa, les 
accions, els agents implicats i els terminis que s’han de seguir en els diferents processos de verificació i 
acreditació de les titulacions de la FEE. La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat 
l’obtenció dels informes favorables de verificació dels graus i màsters que hi ha actualment implantats a 
la Facultat així com dels diversos processos d'acreditació que s'han realitzat fins ara, els informes dels 
quals poden consultar-se a través de http://estudis.aqu.cat/euc/. Pel que fa als informes concrets de 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1061
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/gestio-de-processos
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_010.pdf/278c0c01-fb3e-9874-6c98-220641503447
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_011.pdf/2a80130d-fa32-3ee8-9f22-f980b1b28d76
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_030.pdf/2944f53b-d47a-1a35-ffbf-383d26a61760
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_040.pdf/e90a4243-5106-dbbc-904d-c0eb1784a373
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_060.pdf/3cfc80bb-e21e-dc6f-27ad-95145d2eee23
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_061.pdf/17033d13-eb81-f86c-6bbc-20184ea1af8f
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_064.pdf/3f99fbec-6503-88c5-3538-74c80365ed3a
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_070.pdf/7914a510-190f-5480-c6f8-6428bd3fb612
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_080.pdf/fd0c68ad-de4b-b69f-6c35-dbda97ac4e17
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_100.pdf/ed8eee7d-e3e1-fe01-c31a-30250f82d64c
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_110.pdf/efea2075-5718-09d1-5256-b392a8bd05d5
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_120.pdf/cb3ccdf4-c7de-9f4a-91e8-89df734e6cda
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_140.pdf/cf7251ee-e55e-1c25-38eb-a3743406890c
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/gestio-de-processos
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
http://estudis.aqu.cat/euc/
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verificació del Grau d'Empresa Internacional i del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, pot consultar-se a: 
E3.1-1: Informe favorable de la memòria de verificació del GEI i E3.1-2: Informe favorable de la memòria 
de verificació del MCF). 

 

Procés de seguiment  

La Facultat dona molta importància al seguiment de les titulacions, atès que és l’instrument clau per a la 
millora continuada, a través de l’anàlisi de dades, indicadors i resultats. El procediment implementat en 
el qual participen tots els grups d’interès està descrit en l’apartat 2.2. del PEQ 020 (E3.0-4).  

Els informes de seguiment de les titulacions són un reflex de l’anàlisi continuada del procés de formació 
de cadascuna de les titulacions i s’hi incorporen tant les propostes de modificacions específiques 
d’aquell any com l’estat d’execució de les modificacions establertes en els anys anteriors. El procés de 
seguiment de la titulació el duu a terme fonamentalment la Comissió de Qualitat (E3.1-3), on hi ha els 
representants de tots els grups d’interès més afectats per la titulació. No obstant això, l’anàlisi del 
desplegament de les titulacions i les propostes de millora també són debatudes i analitzades en altres 
òrgans col·legiats d’abast més ampli, com ara la Comissió Acadèmica i la Junta de Facultat. 

Tal com es pot comprovar examinant el seu contingut, els informes de seguiment donen resposta 
exhaustiva a totes les dimensions exigides per la Guia de seguiment de titulacions d’AQU (Octubre de 
2016):  informació publicada; dades d’accés i matrícula; orientació a l’estudiant; planificació i gestió 
docent; pràctiques externes; mobilitat nacional i internacional; TFG i TFM; professorat; gestió de recursos 
materials i serveis; resultats acadèmics; queixes, reclamacions i suggeriments; satisfacció de l’alumnat 
amb l’acció docent; planificació d’assignatures; satisfacció dels graduats; rendiment acadèmic; disseny, 
implementació i seguiment de les accions de millora; propostes de millora que es deriven de la valoració 
que es fa del desplegament de la titulació; seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors i 
SAIQU. 

En concret, i a partir del conjunt d’evidències que es van recollint al llarg del curs, s’analitza cadascuna 
amb detall i amb l’objectiu de poder dissenyar i concretar un pla de millora amb els responsables 
respectius i la calendarització corresponent. A més, cada any es fa un seguiment de les propostes de 
millora establertes en els informes dels anys anteriors, per analitzar-ne el grau d’execució i l’eficàcia. 

Aquests informes s’envien a l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB) i, si es preceptiu, l’APQUB 
el envia a l’AQU. Els informes de seguiment són públics i estan penjats en el web de gestió de la qualitat 
de la Facultat i en el web de l’APQUB. 

A finals de l'any 2017 es va realitzar l’informe de seguiment corresponent als anys 2016 i 2017 per a les 
titulacions que s’acrediten (E1.2-1). 

Procediment per a l’acreditació 

El PEQ 020 (E3.0-4) del SAIQU inclou la gestió del procés d’acreditació de titulacions. Pel que fa al procés 
d’acreditació de les titulacions de grau i màster, aquest es duu a terme prenent en consideració les fonts 
d’informació següents:  

— els informes de seguiment de Centre (ISC) elaborats pels centres  

— els informes d’avaluació que anualment pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els ISC 

— els informes d’avaluació externa de les titulacions emesos pel Comitè d’Avaluació Extern (CAE) 

nomenat per l’AQU Catalunya. 

 

El procés actual ha seguit, com en d'altres ocasions, el següent procediment (vegi's també B.  Procés 

d’elaboració de l’autoinforme). Una vegada l'AQU i l'APQUB van comunicar al Centre les titulacions 

objecte d'acreditació, la Comissió de Qualitat de la Facultat va aprovar, en la sessió realitzada el dia 19 de 

febrer de 2018, que es constituís i nomenés un Comitè Intern d'Avaluació. La composició del CAI es va 

aprovar a proposta conjunta que van realitzar el Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i 

Qualitat, la Cap d'Estudis del Grau d'Empresa Internacional i el Coordinadora del Màster de Comptabilitat 

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/sites/default/files/verificacio/consejouniv/empresa_internacional.pdf
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/sites/default/files/verificacio/consejouniv/comptabilitat_fiscalitat.pdf
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/sites/default/files/verificacio/consejouniv/comptabilitat_fiscalitat.pdf
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-de-qualitat
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ftp/public/qualitat/ICS/ISC%202017.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/qualitat/documents/2014-2015/PEQ_ECO_020.pdf
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
bookmark://_Toc461725605/
bookmark://_Toc461725605/
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i Fiscalitat (E3.1-5). La creació i composició del Comitè va ésser posteriorment ratificada per la Junta de 

Facultat. Paral·lelament, i a través de l'APQUB, la FEE d'economia i empresa va sol·licitar l'acreditació del 

Grau d'Empresa Internacional i del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat.  

En aquest sentit, es necessari destacar que la FEE ha emfasitzat sempre la implicació de tots els grups 

d’interès en els processos de verificació i acreditació que fins ara s’han realitzat. Per tant, el CAI està 

format per membres de l’equip deganal, representants del professorat i de l'alumnat vinculats a les dues 

titulacions objecte d'acreditació, i, finalment, el Cap de la Secretaria d'Estudiants de la FEE i el 

responsables tècnic de la unitat Qualitat-FEE.  

El CAI es va constituir oficialment el dia 4 de juny de 2018 amb l'objectiu prioritari de redactar 

l'Autoinforme i organitzar les evidències necessàries per a l'acrediatació. En aquesta sessió es va aprovar 

un calendari de trobades i una metodologia de treball (E3.1-6). Una vegada redactat, i seguint el que 

estableix el PEQ20 i les normatives actualment existents, l'Autoinforme ha estat revisat per l'Equip 

Deganal, sotmès a un període d'informació i exposició pública, revisat i analitzat posteriorment a la vista 

de les possibles esmenes que s'hi puguin realitzar, presentat i, si escau, aprovat a la Comissió de Qualitat 

i a la Junta de Facultat, lliurat a l'APQUB i, finalment, tramès a l'AQU.  

En el web de Gestió de Qualitat, i amb motiu de l’acreditació, s’ha activat un banner específic del procés 

d’acreditació per fer pública la documentació requerida en aquest procés. 

3.2  El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels 
resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial 
els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès 

Recollida d’informació 

La recollida d’indicadors i l’anàlisi de resultats són mecanismes per poder avaluar el funcionament de les 
titulacions de la Facultat i la qualitat dels seu ensenyament. Conscients de la importància que tenen, el 
centre sempre ha fet un gran esforç en l’estudi i l’anàlisi tant d’indicadors com de resultats. 

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 a l’espai VSMA (E3.2-1) 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. 

Des de la implantació dels graus, la Facultat analitza en els diferents òrgans acadèmics (consells d’estudis, 
comissions de coordinació de màsters, Comissió Acadèmica, Comissió de Màsters, Comissió de Qualitat, 
Equip Deganal i Junta de Facultat) els principals indicadors que afecten la qualitat de les titulacions de 
grau i màsters que són els següents: 

— el perfil d’accés (E3.2-2). 

— les dades d’oferta i matrícula dels estudiants (E3.2-3) 

— les enquestes d’opinió (E3.2-4). 

— els resultats dels TFG i TFM (E3.2-5). 

— els resultats de les pràctiques externes (E3.2-5) 

— la mobilitat dels estudiants (E3.2-6) 

— la inserció laboral(E3.2-7) 

— les taxes de la titulació (E3.2-8) 

Impulsats per la mateixa Facultat, o a través dels seus professors, també s’han dut a terme diversos 

estudis sobre aspectes acadèmics rellevants, com ara el rendiment acadèmic dels estudiants de primer 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/Acta_2018_2_19_Qualitat.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/CAI_2018_06_04.pptx?forcedownload=1
http://www.ub.edu/indicadorsVSMA/titulacions.php?centre=0240300
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/perfil-dels-estudiants-de-nou-acces
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/satisfaccio-dels-grups-d-interes
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#rendiment
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#rendiment
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis-i-analisis
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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curs dels diferents graus, l’absentisme i les seves causes, o la relació entre avaluació contínua, 

metodologies docents i rendiment acadèmic, entre d’altres (E3.2-10) 

Informació sobre resultats 

El SAIQU del centre especifica en cada PEQ els indicadors que s’han de recollir i analitzar en els diferents 

processos. El rellevant per a la gestió de les titulacions és el PEQ 130 (E3.0-16), que estableix el 

procediment de recollida, anàlisi i publicació dels resultats dels programes formatius. En aquest context, 

s’entenen com a resultats, els resultats d’aprenentatge (E3.2-11), d’inserció laboral (E5-1.34) i de 

satisfacció dels usuaris (E3.2-4). 

Tractament de queixes i suggeriments  

La Facultat també disposa d’un sistema per recollir les queixes i els suggeriments dels agents implicats 

en els programes formatius, que queda descrit en el PEQ 100 (E3.0-13). Actualment, s’està fent una 

revisió integral, d'acord amb el que consta en el Pla de Millora de la Facultat. 

Sistema d'enquestes per la recollida de l'opinió i satisfacció dels grups d'interès 

Pel que fa als resultats de la satisfacció dels usuaris, la UB disposa d’un sistema estandarditzat d’enquestes 
de satisfacció dels estudiants —una en relació amb el binomi assignatura-professor, i una altra respecte 
dels serveis, activitats i instal·lacions— i dels graduats.  

En el web de Gestió de Qualitat s’hi poden consultar els informes de satisfacció amb l’assignatura i el 
professorat, agregats per ensenyament i semestre (E3.2-4). En aquests informes s’hi inclou informació 
sobre el nombre de respostes, distribució de les freqüències de les diferents respostes, i mitjanes per al 
conjunt de l’ensenyament. Les diferents enquestes es llisten a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estudis-i-analisis
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#rendiment
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/satisfaccio-dels-grups-d-interes
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_100.pdf/ed8eee7d-e3e1-fe01-c31a-30250f82d64c
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/satisfaccio-dels-grups-d-interes
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Taula E3.2-17 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 del MEC Titulats del 
Màster 
d’Economia 

Al cap de un 
any 

En línia Anual 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 06.  

 

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

La revisió de la implantació del SAIQU de la Facultat està regulada a través del PEQ 011, referit a la Revisió 
del sistema d’assegurament intern de la qualitat (E3.0-3). En aquest procediment s’estableix com s’ha 
d’avaluar la implantació del SAIQU, els agents implicats en la revisió i els instruments que recullin 
l’evolució del desplegament del SAIQU. En aquest sentit, el Delegat del Rector per a Relacions 
Internacionals i Qualitat i, per extensió, el tècnic de qualitat de la Facultat, són els responsables de fer el 
seguiment dels diferents procediments, i de controlar els documents i/o evidències que asseguren el bon 
desenvolupament dels processos, i també de proposar les modificacions que s’escaiguin. 

La grandària de la facultat comporta que, des de l’inici de la implantació dels graus i màsters, es 
dissenyessin tots els processos vinculats al desplegament d’aquests ensenyaments i que aquests fossin 
públics i coneguts pels diferents agents implicats. En aquest sentit, l’àrea acadèmica de la Facultat i la 
resta d’àrees vinculades als processos formatius analitzen els resultats obtinguts i estableixen propostes 
de millora. Quan aquestes propostes fan referència als procediments, els responsables informen dels 
canvis a l’equip de qualitat perquè els traslladi als PEQ pertinents. 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_011.pdf/2a80130d-fa32-3ee8-9f22-f980b1b28d76
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D’altra banda, periòdicament, el Delegat del Rector per Relacions Internacionals i Qualitat sol·licita als 
responsables dels diferents processos que els revisin per adequar-los a una possible nova situació. La 
revisió del procediment, que es concreta en el PEQ corresponent, està consensuada i acordada pels agents 
implicats. 

Les accions de millora del SAIQU es deriven de la revisió efectuada pels responsables i/o unitats implicades 
en els processos que configuren els PEQ. Això fa que els grups d’interès hagin estat implicats en els 
processos de millora i coneguin el procés d’implantació i seguiment d’aquestes accions. 

L’informe de Revisió del SAIQU (E3.3-1), actualment en fase d’elaboració, mostra la revisió que s’ha anat 
desenvolupant, diferenciant el que són les revisions dels diferents processos i el grau d’aplicació dels 
diferents PEQs.  

En l’informe, es podrà observar que tots els processos es troben actualment en revisió, seguint la millora 
proposada al informe de seguiment 2017. Això es degut a una actualització massiva d’aquest processos 
per a una millora del SAIQU. Es preveuen alguns canvis, tot i que en la majoria de casos no es considera 
que puguin ser significatius. Respecte a la implementació i el grau de compliment, com es podrà veure en 
l’informe de revisió, tots els processos estan implementats i es compleixen per part dels implicats.  

La Facultat, a través dels òrgans de govern (Junta de Facultat, comissions delegades, consells d’estudis, 
comissions de màsters, departaments, i d’altres) informa de les diferents evidències, les analitza i en 
genera un debat pro-positiu per establir propostes de millora, les quals s’acorden dins d’aquests òrgans. 
Aquesta cultura de millora continuada i d’assoliment de la màxima qualitat està altament consolidada a 
la facultat, com es pot observar, per exemple, en la documentació referent ales successives reunions dels 
consells d’estudis. 

Millora contínua 

Els diferents grups d’interès implicats (professorat, estudiants, i personal d’administració i serveis) estan 
plenament implicats en el procés d’elaboració, implantació i seguiment de les accions de millora ja que, 
tal com s’ha comentat, aquestes són àmpliament tractades i debatudes en diversos òrgans col·legiats de 
representació de tots aquests col·lectius. 

També cal destacar la transparència en l’exposició pública de la informació en els processos de 
verificació, seguiment, modificació i acreditació perquè arribin a tots els agents de la Facultat (PDI, PAS i 
estudiants). En tots aquests processos, i quan és preceptiu, s’avisa explícitament als agents implicats del 
fet que les memòries de verificació, els informes de seguiment, els de modificació, si escau, i l’autoinforme 
d’acreditació estan exposats públicament, per tal de rebre’n les esmenes i suggeriments de millora abans 
de ser estudiats per les comissions pertinents i aprovats pels òrgans corresponents. 

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 
recull de fitxes (E3.3-2) 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.  

Per a facilitar la compressió i potenciar la utilitat d’aquesta eina, existeix un manual (E3.3-3) que pretén 
que els grups d'interès implicats puguin utilitzar el PMO de forma adequada. També es van realitzar 
diverses reunions en les quals es va presentar i explicar el PMO als diferents agents (E3.3-4 i E3.3-5), així 
com una presentació de l'eina a la totalitat de la universitat en una reunió amb l'Agencia de Polítiques i 
Qualitat de l'UB (E3.3-6). 

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. 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/Plantilla%20millores.docx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/Manual%20Pla%20de%20Millores.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/Acta_2018_2_19_Qualitat.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/Reuuni%C3%B3%20Pla%20de%20Millora_2018_03_09.pptx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306786/mod_folder/content/0/informe_270418.pdf?forcedownload=1
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Processos de Qualitat i Millores 

Respecte al SAIQU, com hem dit en els subestàndares anteriors, els procediments que s’emmarquen aquest estàndard són el PEQ 011 (E3.0-3), PEQ 020 (E3.0-4), PEQ 100 
(E3.0-13) i PEQ 130 (E3.0-16).  

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 

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 
Informe 

d’actualització 
dels 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 

Existència 
d’una 

enquesta de 
valoració de 
l’opinió per 

part dels 
estudiants, 

tutors i 
membres dels 

tribunals 
respecte al 
TFG/TFM 

26-50% TC 
AI 

2016 

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 

Existència 
d’una 

enquesta que 
reculli l’opinió 

dels titulats 
de màsters 

80% TM 
IAE 

2016 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_011.pdf/2a80130d-fa32-3ee8-9f22-f980b1b28d76
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_020.pdf/06f615ba-6e07-7e21-1bf7-9b6748092960
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_100.pdf/ed8eee7d-e3e1-fe01-c31a-30250f82d64c
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
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Valoració de l’Estàndard 3 

El CAI considera que  l’evidència aportada permet concloure que l’estàndard 3 s’assoleix amb escreix, si 

bé caldrà considerar la millora d’alguns aspectes concrets, com, per exemple, el procés de revisió dels 

PEQ.
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

Descripció: El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, 
d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 

4.1  El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació 
acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora i, si escau, professional 

El professorat de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona (UB) té el nivell de 
qualificació exigit per les titulacions del centre i té l’experiència docent, investigadora i professional 
necessària —segons el tipus del programa— per impartir docència de qualitat en aquestes titulacions. Els 
professors que imparteixen docència a la Facultat són membres, majoritàriament, dels 6 departaments 
adscrits a la Facultat (E4.1-1), o bé d’altres departaments de la UB amb assignació d’encàrrec docent a la 
FEE. 

L’encàrrec docent que es fa des de les titulacions als departaments persegueix l’objectiu fonamental 
d’assignar el professorat més adient a cadascuna de les àrees de coneixement i d’especialització que 
requereix cada titulació. Cal tenir en compte que la decisió del professorat que ha d’impartir docència en 
les titulacions la determina el procés establert per l’Estatut de la UB. Segons aquestes directrius, els 
consells d’estudis i les comissions coordinadores de màster fan l’encàrrec docent als departaments, i 
aquests designen els professors més adients per a cada ensenyament (en funció de la seva especialització) 
entre tots els membres del departament. En aquesta assignació es tenen en compte les trajectòries 
acadèmiques i de recerca, categories professionals, experiència professional i interessos, així com la 
disponibilitat en cada moment del professorat. En el cas del Grau d’Empresa Internacional, l’encàrrec 
docent segueix els procediments establerts , però en aquest cas, amb el condicionant afegit de que el 
professorat que sigui assignat ha de fer la docència en anglès. Pel que fa al Màster de Comptabilitat i 
Fiscalitat, la comissió coordinadora del màster demana a cada departament els professors que aquest 
considera més idonis. Això permet que el professorat del màster sigui expert en aquelles temàtiques més 
especialitzades que, per la seva naturalesa, són habituals en aquest tipus de  titulacions.   

Una proporció molt elevada del professorat permanent de la Facultat té una trajectòria investigadora 
amb projecció internacional reflectida a través de les seves publicacions en revistes acadèmiques en els 
àmbits de l’economia, l’empresa i també en àmbits interdisciplinaris. Per exemple, i segons l’edició 2019 
dels QS World University Rankings, la UB es troba entre les posicions 151-200 en  economia i econometria, 
entre les posicions 151-200  en Comptabilitat i Fiscalitat i en la posició 82 de ocupació dels graduats (E4.1-
2). A nivell general, la UB es situa entre les millors 25 universitats de més de 400 anys i a l’edició 2019 dels 
QS World University Rànquings té la 2na posició en Espanya i ocupa el lloc 166 del món (E4.1-3).  

A més, es poden assenyalar dues evidències addicionals en relació amb a trajectòria investigadora i 
internacional del professorat de la Facultat. En primer lloc es constata com una part important del 
professorat de la Facultat és investigador de projectes de recerca obtinguts en convocatòries 
competitives. Es pot consultar la informació corresponent als inputs (accions especials; ajuts a la recerca; 
ajuts a grups consolidats; infraestructures; patents; programari i bases de dades; projectes europeus de 
recerca i projectes de recerca estatals), als outputs (publicacions en revistes; tesis, tesines i treballs de 
recerca; contribucions a congressos; publicacions en llibres) i a l’avaluació qualitativa pel que fa a la 
recerca (publicacions en revistes JCR; Σ factor d’impacte; mitjana) en el web d’accés públic Gestió de la 
Recerca (GREC), de la UB (E4.1-4). A més, en el web de la FEE es publica tota la informació relacionada 
amb la recerca (E2.1-5): rànquings, publicacions, tesis doctorals, grups de recerca, observatoris i instituts 
de recerca, càtedres, etc. En aquest sentit, resulta interessant destacar que la Facultat té 42 grups de 
recerca (E2.1-8), dels quals 23 són grups de recerca reconeguts (SGR) (E4.1-5), segons la darrera 
convocatòria d’Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017, Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca). D’aquests grups, 20 són grups consolidats adscrits a la facultat. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/departaments
https://www.topuniversities.com/universities/universitat-de-barcelona
https://www.topuniversities.com/universities/universitat-de-barcelona
https://www.ub.edu/web/ub/es/universitat/la_ub_avui/ranquings/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/estadistiques-i-xifres
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/recerca
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/grc
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/grups-de-recerca-reconeguts
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D’altra banda, i en el cas dels màsters amb caràcter professionalitzador, com és el Màster de Comptabilitat 
i Fiscalitat, és important remarcar l’activitat en transferència del coneixement que realitzen els docents. 
La Fundació Bosch i Gimpera reuneix bona part d’aquesta part tant important tasca científica. Es pot 
consultar la participació dels professors del Màster en diferents projectes a la pàgina web de la Fundació: 
www.fbg.ub.edu. 

En segon lloc, i gràcies a les capacitats dels seu professorat i l’estratègia que s’ha seguit, la Facultat 
d’Economia i Empresa promou la docència en anglès. Així compta amb una titulació de grau (grau 
d’Empresa Internacional) i una de màster (Màster en Economia) impartides totalment en anglès, una línia 
del grau d’ADE també impartida íntegrament en aquesta llengua, així com diverses assignatures de les 
altres titulacions  impartides també en anglès.  

Respecte a la tipologia dels professors de la Facultat d’Economia i Empresa, la Taula E4.1-1 en detalla la 
distribució. Com s’observa dels 590 professors, pràcticament la meitat són professors permanents en les 
seves diferents categories. De la resta de professorat, destaca la categoria de professor associat, que, en 
general, està vinculat a la docència d’assignatures especialitzades. Això resulta evident en el cas dels  
màsters de caràcter professionalitzador, ja que aquest professors realitzen una activitat professional fora 
de la universitat i aporten la seva valuosa experiència docent i professional en certs camps, 
fonamentalment els d’organització d’empreses, comercialització i investigació de mercats, finances i 
comptabilitat, fiscalitat i economia aplicada. 

Taula E4.1-1  Distribució del PDI segons la categoria (curs 2017-18) 
 

Dones Homes Total % de dones 

Catedràtic d’universitat 11 30 41 26,83 

Catedràtic d’escola universitària 6 3 9 66,67 

Professor titular d’universitat 55 76 131 41,98 

Professor titular interí d’universitat 0 0 0 0,00 

Professor titular d’escola universitària 12 29 41 29,27 

Professor titular interí d’escola universitària 2 0 2 100,00 

Ajudant (doctor) 0 0 0 0,00 

Professor agregat 14 10 24 58,33 

Professor agregat interí 8 10 18 44,44 

Professor lector 7 9 16 43,75 

Professor col·laborador permanent (doctor) 1 5 6 16,67 

Professor col·laborador permanent 1 0 1 100,00 

Investigador postdoct. de formació en docència i recerca 2 2 4 50,00 

Investigador postdoctoral de recerca 1 1 2 50,00 

Professor associat 100 178 278 35,97 

Professor emèrit 1 7 8 12,50 

Professor emèrit del pla de jubilació anticipada 0 0 0 0,00 

Professor visitant 3 6 9 33,33 

Total 
224 366 590  37,66 

 Font: Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa 

http://www.fbg.ub.edu/
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En les pàgines web dels departaments adscrits a la Facultat (Taula E4.1-2), s’ofereix el detall del 
professorat adscrit a cadascun dels sis departaments amb participació en els diferents graus, màsters i 
programes de doctorat.  

 

Taula E4.1-2 Departaments de la Facultat 
d’Economia i Empresa 

Empresa 

Econometria, Estadística i Economia 
Aplicada 

Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial 

Sociologia 

Matemàtica Econòmica, Financera i 
Actuarial 

Economia 

Font: Facultat d’Economia i Empresa 

D’altra banda, i en la línia de potenciar i visibilitzar la capacitat de recerca del professorat, la Facultat està 
desenvolupant tres ambiciosos projectes en l’àmbit de l’economia, de l’empresa i de la sociologia, 
denominats UB School of Economics (E4.1-6), UB School of Business (E4-7) i UB School of Sociology (E4.1-
8). Aquestes plataformes centralitzen la recerca en economia, empresa i sociologia, respectivament, així 
com els ensenyament de postgrau de la Facultat (màsters de recerca i doctorats) en aquests tres àmbits. 

Finalment, i abans d’entrar en el detall de cadascuna de les titulacions objecte d’aquesta acreditació, 
també és necessari esmentar una de les línies estratègiques de la Facultat, desenvolupada durant els 
darrers anys relacionada amb el professorat: l’atracció de talent. Concretament, es tracta de la 
contractació d’investigadors postdoctorals en el Job Market d’Economia i en el d’Empresa (E4.1-9), és a 
dir, d’atracció d’investigadors joves amb doctorats obtinguts en universitats internacionals de primer 
nivell.  Aquesta política, que promou una contractació oberta i internacional, ha permès millorar les línies 
de recerca de la UB School of Economics i de la UB Business School i també formarà part del funcionament 
habitual de la UB School of Sociology a partir del curs 2019-20. 

D’acord amb aquest objectiu, el curs 2011-12 la Facultat va contractar per primera vegada 8 doctors júnior 
en el mercat internacional acadèmic, el Job Market (E4.1-9). Aquesta política s’ha mantingut en els 
següents anys, tot i que les restriccions pressupostàries l’han limitat a 4, 2, 2 i 1 investigadors 
postdoctorals durant els cursos del 2012-13 al 2015-16, respectivament.  Per als cursos 2016-17 i 2017-
18 la Facultat va accedir novament al mercat amb quatre i cinc contractes d’investigador postdoctorals, 
respectivament, els quals s’han finançat, fonamentalment, a través de fons propis de la Facultat obtinguts 
amb recursos externs, mentre que un part menor dels fons provenen de la convocatòria del campus 
d’excel·lència BKC.  

http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/e/depempresa.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/e/depeconometriaestadistica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/e/depeconometriaestadistica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/h/dephistoriaeconomica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/h/dephistoriaeconomica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/s/depdesociologia.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/m/depmatematicaeconomica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/m/depmatematicaeconomica.html
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/campus_fac_dep/departaments/e/depdeconomia.html
https://www.ub.edu/school-economics/
http://www.ub.edu/business-school/
http://www.ub.edu/school-sociology/ca/
http://www.ub.edu/school-sociology/ca/
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/jobmarket.php/
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/jobmarket.php/
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La recent millora en la producció científica de la Facultat pot atribuir-se, almenys en part, a la contribució 
d’aquests nous investigadors internacionals, els quals s’han integrat en la dinàmica de recerca de la 
Facultat. Les primeres cohorts d’aquests investigadors ja han promocionat a llocs docents de la plantilla 
de lectors i agregats.  

En aquest context general de promoció de la recerca del professorat, és necessari assenyalar que la UB 
estableix un Pla de dedicació acadèmica del professorat (E4.1-10), que regula la dedicació del professorat 
tenint en compte tant la docència, com la recerca i la gestió. Un dels elements clau d’aquest pla de 
dedicació del professorat és reconèixer, en termes de dedicació, l’activitat de recerca, transferència i 
innovació mitjançant l’establiment d’uns barems específics i un procediment pel qual es pot determinar 
una proporcionalitat entre hores de dedicació docent i activitat científica. Segons aquests criteris, la 
dedicació a l’activitat de recerca pot condicionar la dedicació ordinària establerta per a les activitats 
docents. Malgrat això, aquesta afectació sempre dependrà de les necessitats de servei del departament 
i, com a principi general, es considera de caràcter prioritari la cobertura de l’encàrrec docent del 
departament. 

 

Professorat del Grau d’Empresa Internacional 

Si el nombre total de PDI a la Facultat d’Economia i Empresa és de 590, al Grau d’Empresa Internacional 
n’hi participen 79. Com s’observa en la Taula E4.1-GEI-1, en la seva majoria es tracta de professorat 
permanent, a més d’algun lector, investigador i professorat associat. En concret, el 25% del PDI que 
participa en aquest grau és professorat associat, principalment del Departament d’Empresa (60%). Es 
tracta de professionals experts de les diferents àrees funcionals de l’empresa, com mostra la informació 
sobre els currículums professionals d’aquests publicada a la pàgina web del Grau (E4.1-11).  

Potser encara més important és constatar que la composició del PDI d’aquest grau segueix les indicacions 
que constaven a la Memòria de Verificació del grau. Aquesta memòria preveia que el 80% del professorat 
fos doctor i que el 70% tingués una dedicació a temps complet. A més, i pel que fa al PDI doctor els 
percentatges superen amb escreix el mínim del 50%, establert en el Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, 
de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’ universitats i centres universitaris. En efecte, 
d’acord amb les dades corresponents al curs 2017-18, gairebé el 75% del professorat del grau és doctor i 
un 80% està vinculat a la UB. La taula E4.1-GEI-2, complementa el que s’acaba indicar, però ara amb 
informació sobre hores impartides de docència segons categoria i situació del professorat. Finalment, la 
taula E4.1-GEI-3, proporciona dades individuals del professorat que participa en el grau d’Empresa 
Internacional, també per al curs 2017-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/CRITERIS_DEDICACIx_DE_CxRRECS_MODIFICAT.pdf
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145/28
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Taula E4.1-GEI-1  Dades globals del professorat del grau d’Empresa Internacional. Curs 2017-18 

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

Catedràtic d'universitat 3 3,81% 3 100% 3 100% 1 33,33% 

Catedràtic d'escola universitària 4 5,06% 4 100% 4 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 25 31,65% 25 100% 25 100% 6 24% 

Professor agregat 4 5,06% 4 100% 4 100% 3 75% 

Professor titular d'escola universitària 9 11,39% 6 66,67% 9 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 1 1,27% 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor Lector 4 5,06% 4 100% 4 100% 3 75% 

Professor associat o associat mèdic 20 25,32% 5 25% 0 0% 1 5% 

Professor emèrit 1 1,27% 1 100% 0 0% 0 0% 

Investigador 5 6,33% 3 60% 5 100% 1 20% 

Altres 2 2,53% 2 100% 2 100% 0 0% 

No disponible * 1 1,27% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 79 100% 58 73,42% 63 79,75% 16 20,25% 
Font: Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 
*En aquesta categoria es recull la condició de Personal Extern de la professora de les assignatures de Xinès que fa classes als 
estudiants de la Facultat en el marc de un conveni entre la UB i l’Institut Confuci. 
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Taula E4.1-GEI-2 Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria del professorat. Curs 2017-18 

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

Catedràtic d'universitat 132 3,21% 132 100% 132 94,29% 36 27,27% 

Catedràtic d'escola 
universitària 

376 9,16% 376 100% 376 100% 0 0% 

Professor titular d'universitat 764 18,62% 764 100% 764 100% 342 44,76% 

Professor agregat 120 2,92% 120 100% 120 100% 84 70% 

Professor titular d'escola 
universitària 

578 14,08% 500 86,51% 578 100% 0 0% 

Professor Col·laborador 24 0,58% 24 100% 24 100% 24 100% 

Professor Lector 169 4,12% 169 100% 169 100% 161 95,27% 

Professor associat o associat 
mèdic 

1472 35,87% 306 20,79% 0 0% 130 8,83% 

Professor emèrit 8 0,19% 8 100& 0 0% 0 0% 

Investigador 191 4,65% 151 79,06% 191 100% 76 39,79% 

Altres 150 3,65% 150 100% 150 100% 0 0% 

No disponible*  120 2,92% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 4104 100% 2700 65,79% 2504 61,01% 853 20,78% 

 

*En aquesta categoria es recull la condició de Personal Extern de la professora de les assignatures de Xinès que fa classes als 
estudiants de la Facultat en el marc de un conveni entre la UB i l’Institut Confuci. 

Font: Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 

 

Taula E4.1-GEI-3: Dades individuals del professorat del grau d’Empresa Internacional. Curs 2017 -18  

Experiència de recerca i docent del professorat  

El curs 2017-18 més d'un terç de les hores de docència d'aquest grau es van impartir per professorat que 
disposava de trams de recerca reconeguts (amb proporcions similars entre aquells que tenien el tram de 
recerca viu i aquells que no). Sens dubte, el percentatge de professorat amb tram de recerca seria superior 
si no es comptabilitzessin aquells docents que per raons contractuals, com és el cas dels professors 
associats, no se’ls hi pot exigir la seva participació en activitats de recerca i, per tant, tampoc poden 
sol·licitar trams de recerca. En qualsevol cas, resulta interessant assenyalar que el percentatge de docents 
amb trams de recerca ha anat augmentant en els darrers cursos, tal i com mostra la taula E4.1-GEI-4. 
Certament, l’evolució que mostren les dades d’aquesta taula corresponen al període en què es va anar 
implantant el grau i cada any s'incorporava la docència de un nou curs, motiu pel qual no sempre són 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6311083/mod_folder/content/0/E4.1%20Taula%20E40%20GEI.xlsx?forcedownload=1
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comparables. Així, a les dades del curs 2014-15 només s’havien implantat els dos primers cursos del grau, 
mentre que l’any següent (2015-16) es va iniciar també la docència de les assignatures del tercer curs i 
només a partir del curs 2016-17 es van començar a oferir totes les assignatures dels quatre cursos del 
grau. A més, en aquests anys s’han produït canvis en els professors encarregats de la docència d’una 
mateixa assignatura. En qualsevol cas, les dades de professors amb trams han experimentat una notable 
millora. Si al curs 2014-15 el percentatge de professorat amb tram no arribava al 20% del total, el curs 
2017-18 ja era del 34%, un augment d’uns 15 punts percentuals sense que això hagi significat una reducció 
del percentatge del professorat amb tram viu. 

 

 

Taula E4.1-GEI-4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams. Curs 2017-18 

Trams de recerca  Trams de docència 

Curs sense tram no viu tram viu sense tram no viu tram viu 

2014 - 15 81,37% 2,37% 16,26% 56,75% 6,79% 36,46% 

2015 - 16 78,78% 1,64% 19,58% 61,20% 28,10% 10,70% 

2016 - 17 76,08% 7,25% 16,67% 54,31% 8,18% 37,52% 

2017 - 18 65,8% 16,5% 17,7% 38% 3,8% 58,2% 

Font: Taula E43 de l’Espai VSMA de la UB, https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment, i per 
al curs 2017-18 Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 

Les dades sobre tram de recerca permeten oferir una primera aproximació a l’experiència de recerca del 
professorat del grau. Les que es refereixen a la participació en projectes de recerca i a les publicacions 
realitzades en revistes JCR permeten completar aquesta imatge. Considerades globalment, aquestes 
dades permeten posar de manifest l’experiència, capacitat i potencial de recerca del professorat d’aquest 
grau. 

La taula E4.1-GEI-4 també mostra l’evidència disponible sobre els trams de docència del professorat que 
participa en el grau. Per al curs 2017-18, el percentatge de PDI amb trams de docència supera el 60%, amb 
una clara preeminència del professorat amb tram viu (58% del total). I més encara. Al llarg dels darrers 
quatre cursos, el percentatge de professors amb tram de docència ha augmentat de manera molt evident: 
si el curs 2014-15 suposa el 43% del PDI (amb un 36,5% amb trams vius), el curs 2017-18 ja era del 62% 
(amb un 58% amb tram viu). 

 

Experiència professional del professorat associat o extern 

 

A l’inici d’aquest apartat ja es feia referència a la valuosa experiència professional que el professorat 
extern o associat aporta a la docència en les titulacions de grau en certs àmbits o sectors més aplicats. 
Ara cal afegir que el professorat associat o extern que imparteix docència en els graus, s’incorpora en els 
equips docents de les assignatures (formades per professorat titular o contractat) i amb la coordinació del 
responsable de l’assignatura. Això permet una combinació, en el claustre del professorat de les 
assignatures, de PDI amb un perfil acadèmic i de recerca i de professorat més enfocat a la 
professionalització, el qual apropa les experiències del sector professional a les aules universitàries.  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment
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Precisament, en relació amb les característiques del professorat associat del grau de GEI pot destacar-se 
el següent. Primer, dels 20 professors d’aquesta categoria, el 75% té estrictament docència assignada amb 
els estudiants del grau, mentre que la resta únicament duen a terme tasques de tutors de TFG (15%) o de 
tutors de pràctiques (10%). Segon, entre el col·lectiu de professors associats assignats al GEI, el 25% son 
doctors. Tercer, majoritàriament aquests professors pertanyen als Departaments d’Empresa (60%) i, en 
menor mesura, als d’Economia (15%), Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos (10%), Història 
Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial (10%) i de Dret Privat (5%). I quart, i molt important, 
el rendiment dels estudiants del GEI en les assignatures en les que el professorat és associat  és molt 
similar (91% dels estudiants matriculats) al que s’aconsegueix de mitjana en el grau (90%). Així mateix, a 
les enquestes d’opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat, els professors associats 
també aconsegueixen de mitjana una valoració general molt similar (6,67/10) a la general de tot el 
professorat del grau (6,45/10). 

E4.1-12: Experiència professional del professorat extern o associat del grau d’Empresa Internacional 

Pel que fa específicament a l’experiència professional del professorat extern o associat, la taula E4.1-12 
n’ofereix el detall.  Aquesta informació posa de manifest l’adequació professional d’aquest professorat 
per a  la docència en el Grau d’Empresa Internacional, donada la seva formació, gràcies a la realització de 
màsters i doctorats, i també experiència docent prèvia en altres universitats i escoles de negocis privades, 
fet que dona un valor afegit a la seva docència. La taula E4.1-GEI-5 exemplifica el que que acabem 
d’indicar. Com s’observa, gairebé el 70% dels professors associats tenen experiència professional en 
empreses relacionades amb el camp en el que desenvolupen la seva docència, amb algunes excepcions 
justificades com, per exemple, els professors de llengües o d’aquelles assignatures més teòriques, com és 
ara Macroeconomia. A més, el 80% dels professor associats amb encàrrec docent al GEI té experiència 
professional, adquirida en altres universitats i/o institucions privades, en docència relacionada amb la 
matèria de la que fan classes . Finalment, també el 80% del associats tenen formació acadèmica posterior 
al grau/llicenciatura relacionada amb el camp de la seva docència. Per tant, es pot concloure que, tant la 
seva experiència professional, vinculada a destacades empreses i despatxos, com la seva formació estan 
relacionades amb els camps en que desenvolupen la seva docència i que s’adiu amb les necessitats 
d’aquest grau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6311083/mod_folder/content/0/Associats%20GEI%2017-18%20trajectoria%20professional.xlsx?forcedownload=1
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Taula E4.1-GEI-5 Relació entre l’encàrrec docent dels professors associats i la seva experiència 
professional i formació. Curs 2017-18 

ENCARREC DOCENT DEL ASSOCIAT/DA 

EXPERIENCIA 
PROFESSIONAL: En 

empreses 
relacionades amb el 
camp de docència 

EXPERIENCIA 
PROFESSIONAL: Docència 
relacionada amb el camp 

de docència a altres 
universitats/institucions 

privades 

FORMACIO 
ACADÈMICA: posterior 

al grau relacionada 
amb el camp de 

docència 

Finances II 1 1 1 

Macroeconomia 0 1 1 

Tutor/a de Pràctiques 1 0 0 

Marketing Internacional 1 1 0 

Comptabilitat de Gestió 1 1 1 

Dret dels Negocis Internacionals 1 1 1 

Cultura i Negocis a Amèrica Llatina i el 
Carib 

0 1 1 

Tutor/a de Pràctiques 1 0 1 

Recursos Humans 1 1 1 

Tutor/a de TFG: ad hoc sobre marketing 1 0 1 

Tutor/a de TFG: línia: Orientar i 
planificar estratègies de màrqueting 

internacional 
0 1 1 

Fiscalitat Internacional 1 1 1 

Direcció d'Operacions Internacionals 1 1 1 

Alemany 0 1 1 

Anglès 0 1 0 

TOTAL 10 12 12 

MITJANA 67% 80% 80% 

Font: Centre 

 

Professorat de 1r curs 

Com en la resta de graus, el professorat de 1r curs és també cabdal en el grau d’Empresa Internacional. 
Això és així ateses les implicacions que té el primer any en l’assegurament d’una transició amb èxit de 
secundària a la universitat (persistència, abandonament de 1r curs, integració acadèmica, etc.). i la seva 
orientació acadèmica. 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’assignació del professorat als diferents ensenyaments i cursos és 
una competència plena dels Departaments. En una facultat que disposa d’un nombre tan important de 
professors, són els departaments, que tenen dimensions menors, els que tenen un contacte més directe 
amb els seus membres. 

Dins dels departaments, és clau la figura del/la coordinador/a docent.  És a ell o ella a qui correspon 
examinar l’encàrrec docent rebut dels diferents consells d’estudis i distribuir-lo entre els diferents 
membres del departament, en funció del seu perfil, àrea de coneixement, aptituds professionals i altres 
criteris objectius aplicables, com per exemple, la reducció per dedicació a la recerca, a càrrecs de gestió o 
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similars. En aquest context, els departaments apliquen criteris implícits en l’assignació del professorat a 
assignatures i grups de 1r curs, i seleccionen el professorat amb el perfil més adequat. La recomanació 
que la cap d’estudis del grau d’Empresa Internacional realitza en el consell d’estudis d’aquest grau és que 
els departaments assignin professorat amb certa experiència i amb un bon nivell d’anglès. 

Els departaments no només assignen professorat adequat al 1r curs, sinó que, quan no existeixen aspectes 
que ho impossibiliten o altres situacions que ho dificultin, aquesta assignació tendeix a ser relativament 
estable durant diversos cursos acadèmics. Així, a quatre assignatures de primer curs, el professor/a ha 
estat el mateix des del curs 2013-14 en que es va començar a impartir el grau i fins el curs 2017-18. D'altres 
tres assignatures han tingut el mateix professor durant 4 dels 5 cursos esmentats seguits, mentre que a 
les altres tres assignatures restants han tingut durant tres anys el mateix professor/a (E4.1-13).        

Cal destacar també el fet que, a 1r curs, imparteixen docència professors de totes les categories 
acadèmiques i laborals, inclosos professors permanents i ordinaris, ja siguin catedràtics, titulars, agregats, 
lectors o ajudants i investigadors postdoctorals. Es combinen, així, professors amb una llarga experiència 
i trajectòria acadèmica amb professors més joves, de vegades, amb perspectives docents i 
metodològiques diferents. Aquesta diversitat permet una millor adaptació a les necessitats específiques 
dels grups de 1r curs de grau.  

En qualsevol cas, es poden assenyalar dues evidències que permeten posar de manifest que, almenys en 
aquest grau, el procediment d’assignació del professorat és adequat. En primer lloc, els resultats de les 
enquestes de satisfacció entre els estudiants de primer curs són força satisfactoris. En segon lloc, les   taxes 
d’abandonament entre els estudiants de primer curs són relativament molt baixes.  

 

Professorat per a la tutorització del Treball de Fi de Grau (TFG) 

L’assignació del professorat per a la tutorització del TFG segueix el mateix procediment que s’ha 
assenyalat per a la resta d’assignatures del grau. En tots els graus, cada professor pot tutoritzar un nombre 
màxim de TFG per semestre. En el cas concret del grau d’Empresa Internacional, amb TFG de 12 crèdits,  
la normativa del TFG de la UB  limita la tutorització a 7 treballs  per professor cada curs  per tal de garantir 
la qualitat de la tutorització. D’aquestes dues dades se’n dedueix la dificultat de fer una selecció específica 
de professorat participant (vegeu l’apartat posterior sobre el TFG a l’EST 6). 

A més, cal tenir presents dues consideracions més. En primer lloc, l’oferta de línies temàtiques la 
proposen, per a cada curs, els diferents departaments de la Facultat. Així, els departaments oferten la 
tutorització de TFG en matèries especialitzades per a les que disposen de professorat competent. Desprès, 
aquestes línies temàtiques –associades a un/a tutor/a– s’ofereixen als estudiants, que decideixen en 
quina de les línies es volen inscriure, o en cas que no en trobin cap en la que vulguin incloure el seu TFG, 
poden buscar un tutor/a ad hoc que els tutoritzi el TFG. El departament també assigna la tutoria en funció 
d’altres criteris: el perfil o càrrega docent del professor, la ràtio general càrrega - força docent, etc. I en 
segon lloc, els estudiants tenen l’opció d’escollir un professor tutor ad hoc en funció dels seus interessos 
acadèmics. 

Pel que fa a les característiques del professorat que tutoritza els TFG en el grau d’Empresa Internacional, 
és important destacar que dels 29 tutors de TFG assignats, la pràctica totalitat (excepte 5 professors 
associat)  són doctors. De la mateixa manera, gairebé tots els tutors de TFG (excepte els 7 professors 
associats i un professor emèrit, catedràtic d’universitat) treballen a temps complet. El 65% dels tutors de 
TFG del grau d’Empresa Internacional té quinquennis de docència reconeguts i d’aquests, el 95% el tenen 
viu. A més, el 48% d’aquests professors tenen sexennis de recerca: un professor té 4 sexennis, tres 
professors en tenen 3, un en té 2 i nou en tenen 1. Dels professors amb trams de recerca, el 64% tenen el 
sexenni viu.  Si això hi afegim les qualificacions mitjanes obtingudes pels alumnes en els TFG – que ha 
estat força positiu en tots els cursos (vegi’s estàndard 6) –, podem concloure que el resultat és altament 
satisfactori amb l’assignació del professorat a la tutorització del TFG. 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6311083/mod_folder/content/0/Estabilitat%20professorat%201r%20curs%20%28Gloria%29.xlsx?forcedownload=1
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Professorat tutor de les pràctiques externes curriculars 

En relació amb les pràctiques externes curriculars, a l’apartat dedicat a l’estàndard 5 se’n donaran molts 
més detalls. Però pel que fa al professorat que tutoritza les pràctiques externes curriculars, es pot 
assenyalar que s’ha establert un sistema de seguiment i avaluació molt ampli i exhaustiu en el qual 
l’estudiant se sent acompanyat durant tot el procés (E6.0-18). Aquest model que s’ha convertit en un 
referent tant a nivell nacional com internacional (2na españa, 82 del món, Graduate Employability Ranking 
2019) (E4.1-2), ja que permet combinar una tutorització individualitzada amb un gran nombre de 
pràctiques. Es tracta d’un model dual, que combina la presencialitat amb una plataforma informàtica que 
facilita la gestió de la tutorització i l’avaluació a tots els agents que hi intervenen: estudiant, tutor extern, 
tutor acadèmic, coordinador de pràctiques, personal de Carreres Professionals, responsable de 
pràctiques, etc. A més, permet dur a terme en tot moment un seguiment de l’estudiant i dels tutors, 
documentar i, finalment, arxivar en suport informàtic totes les evidències en recopilar tota la informació 
en una base de dades (E6.0-15). 

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 de la 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 els darrers cursos acadèmics, 20 
professors han tutoritzat pràctiques externes curriculars: dos professors de cadascun dels departaments 
de la Facultat.  

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 (E6.0-22). 

 

Professorat de les assignatures seleccionades per al procés d’acreditació 

Com és preceptiu en els processos d’acreditació, aquest apartat ofereix informació sobre el professorat 
de les quatre assignatures seleccionades, que seran analitzades en profunditat en l’estàndard 6. Es tracta 
d’una assignatura de Formació Bàsica de primer curs –Història de l’Empresa Internacional–, una 
assignatura obligatòria de segon curs –Segona Llengua per als Negocis I (Alemany)– i dues assignatures 
obligatòries de tercer curs –Matemàtica Financera i Finances II–. No s’inclou informació sobre alguna 
assignatura de menció perquè al grau no hi ha mencions, ni sobre les pràctiques perquè aquestes son 
optatives (E4.1-GEI-6).  

Com mostra el quadre següent, totes les assignatures del GEI són de 6 crèdits i només tenen un grup. Pel 
que fa al nombre de matriculats, l’assignatura de primer va tenir molts matriculats en el curs 2017-18 
perquè des de l’Oficina d’Accés a la Universitat van assignar a més estudiants que les places ofertades per 
la Facultat. Mentre que a l’assignatura de Segona Llengua per als Negocis I (Alemany) el nombre 
d’estudiants és més reduït ja que, tot i que l’assignatura és obligatòria,  els estudiants poden escollir i es 
reparteixen entre cinc llengües. L’assignatura de Matemàtica Financera té un nombre d’estudiants 
matriculats una mica més elevat perquè en aquest curs va tenir a deu estudiants repetidors que no la van 
superar el curs anterior. 

 

 

 

 

 

      

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/practiques
https://www.topuniversities.com/universities/universitat-de-barcelona
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/practiques/uploads/av-pract-general.pdf
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/nocurriculars/
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Taula E4.1-GEI-6 Característiques de les assignatures seleccionades. Curs 2017-2018 

 ECTS Departament Matriculats Grups 

Assignatura 1: Història de 
l’Empresa Internacional 

6 Història Econòmica, Institucions, 
Política i Economia Mundial 

98 1 

Assignatura 2: Matemàtica 
Financera 

6 Matemàtica Econòmica, Financera i 
Actuarial 

86 1 

Assignatura 3: Finances II 6 Empresa  70 1 

Assignatura 4: Segona 
Llengua per als Negocis 

Internacionals I (Alemany) 

6 Departament de Llengües i 
Literatures Modernes i d'Estudis 
Anglesos 

21 1 

TFG 12 Diversos departaments 73 2 

Font:  Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 
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Taula E4.1-GEI-7 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a 
les assignatures seleccionades. Curs 2017-2018 

 Permanents 
1 

Permanents 
2 

Lectors Associats 
doctors 

Associats 
no 

doctors 

Altres TOTAL 

Assignatura 1: 
Història de 
l’Empresa 

Internacional 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Assignatura 2: 
Matemàtica 

Financera 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Assignatura 3: 
Finances II 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Assignatura 4: 
Segona 

Llengua per 
als Negocis 

Internacionals 
I (Alemany) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

TFG 55% 3% 14% 7% 17% 3% 100% 

Font:  Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 

Notes: *Segons el document d’Evidències i indicadors recomanats per a l’acreditació de Graus i Màsters.v2 (març 2016) elaborat per 
AQU Catalunya: Permanents 1: professorat permanent per al qual és necessari ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregat i assimilables 
en centres privats). Permanents 2: professorat permanent per al qual no és necessari ser doctor (TEU, col·laboradors i assimilables 
en centres privats). Altres: professorat visitant, becaris, etc. 

Atès que a cada curs accedeixen al Grau en Empresa Internacional uns 80 estudiants, la docència de les 
assignatures es fa en un únic grup per curs. Per tant, això significa que generalment només hi ha un/a 
professor/a que fa la docència d’una assignatura. A la taula E4.1-GEI-7 es mostra la tipologia del 
professorat que ha impartit docència durant el curs 2017-18 a les assignatures seleccionades. En el cas 
del TFG, com que cada tutor/a només pot tutoritzar un màxim de 7 estudiants, s'inclouen diferents tutors, 
els quals, a més, pertanyen a diferents departaments. En dues de les assignatures seleccionades - Història 
de l’Empresa Internacional i Matemàtica Financera – els docents són personal permanent doctor. En la 
resta d’assignatures, els docents són professors associats no doctors. Aquesta proporció de  permanents 
i no-permanents en aquestes assignatures no s’allunya excessivament de la distribució existent en el grau. 
Pel que fa a la Tutorització de TFGs, els professors permanents doctors són majoria, però també hi ha 
tutors pertanyents a altres categories. Això és, per ordre d’importància segons les hores impartides, 
professors associats no doctors lectors, associats doctors, permanents no doctors i altres.   
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Professorat del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Les Taula E4.1-MCF-1 i Taula E4.1-MCF-2 del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat presenten dades del 
professorat de la titulació, concretament ofereixen informació per categoria de professors permanents i 
laborals, doctors, i acreditats, així com les hores impartides per aquest professorat. Com s’observa 
d’aquestes dades una part important dels professors del Màster - gairebé la meitat - són professors 
permanents de la mateixa Universitat de Barcelona. La majoria d’ells són, a més, Catedràtics o Professors 
Titulars de reconegut prestigi,  tal i com es detallarà posteriorment, que en el Màster imparteixen les 
matèries en les quals són especialistes. En concret, el professorat permanent representa el 45% del total 
del professorat del màster i, si hi afegim els professors lectors, aquesta percentatge es situa al 48%. Si 
aquest percentatge el comparem amb el d’hores impartides per cada categoria professional no s’observen 
diferències substancials, atès que hi ha moltes similituds entre el percentatge que cada categoria 
professional suposa respecte del total de la plantilla i el percentatge de cada categoria segons les hores 
de docència impartida en el Màster.  

 

Taula E4.1-MCF-1  Dades globals del professorat del màster de Comptabilitat i Fiscalitat. Curs 2017-18 

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

Catedràtic 
d’universitat 1 3,33% 1 100% 1 100% 0 0% 

Professor agregat 2 6,67% 1 100% 2 100% 0 0% 

Professor titular 
d’universitat 5 16,67% 5 100% 5 100% 1 100% 

Professor titular 
d’escola universitària 5 16,67% 4 80% 5 100% 0 0% 

Professor lector 1 3,33 1 100% 1 100% 1 100% 

Professor associat  15 50% 1 6,7% 0 0% 0 0% 

Professorat extern 1 3,33% 0  0    

TOTAL 30 100% 14 46,7% 14 46,7% 2 7,1% 

Font:  Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 
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Taula E4.1-MCF-2 Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria del professorat.  Curs 2017-18 

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

Catedràtic d'universitat 
30,5 2,3% 30,5 100% 30,5 100% 0 0% 

Professor titular 
d'universitat 

179 13,5% 179 100% 179 100% 0 0% 

Professor agregat 
24,5 1,8% 24,5 100% 24,5 100% 24,5 100% 

Professor titular d'escola 
universitària 

401,5 30,2% 363 90,4 401,5 100% 0 0% 

Professor Lector 
8 0,6% 8 100% 8 100% 8 100% 

Professor associat o associat 
mèdic 

678,25 51,1% 98 14,4% 0 0% 0 0% 

Personal extern 6,8 0,5% 0 0/ 0 0%   

TOTAL 
1328,5 100% 703 52,9% 511 45,4% 32,5 2,45% 

 

Font:  Taula E43 de l’Espai VSMA de la UB, https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/taules/ensenyament.php?codi=MD5D9#taules, i 
per al curs 2017-18  Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 

Però el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat és un màster amb una orientació clarament 
professionalitzadora. Per aquest motiu, també hi ha una part de professors del Màster, aproximadament 
la meitat, que són associats. La coordinació del Màster i la direcció dels departaments participants han 
seleccionat amb cura professionals especialitzats en els àmbit,  buscant sempre els millors experts i també 
aquells amb millors capacitats comunicatives. No sempre és fàcil. En aquest sentit, és necessari destacar 
que aconseguir que un professional de prestigi esmerci una part del seu temps en tasques de docència no 
és fàcil. A més, el component de ser un bon comunicador i docent també s’ha de tenir en compte. Aquests 
tipus de perfils tenen molta demanda ja que un professional de prestigi no sempre disposa de les 
necessàries habilitats docents o simplement no disposa del temps suficient per dedicar-lo a la formació 
de nous professionals. Tot i aquests condicionants,  creiem que hem aconseguit disposat d’un excel·lent 
grup de professionals que, a més,  ara deixant de banda la seva activitat  professional, habitualment 
imparteix conferències, cursos o participen en Jornades que organitzen les corporacions professionals 
especialitzades en la Comptabilitat-Auditoria i la Fiscalitat, tals com l’Associació Española d’Assessors 
Fiscals, l’Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, el Col.legi d’Economistes de Catalunya: 
Secció Comptabilitat i Auditoria i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Evidentment, en 
el moment de realitzar la selecció del professorat associat també s’ha valorat el fet de tenir experiència 
docent prèvia, ja sigui a la mateixa Universitat de Barcelona o bé en altres universitats i institucions. 

Addicionalment, i en el cas de la Fiscalitat, els dos departaments implicats en la docència de les matèries 
d’aquesta especialitat, també tenen contacte amb els inspectors i els diferents responsables de les 
administracions tributàries on trobem destacats especialistes en diferents àmbits de la fiscalitat. Per 
exemple, un dels professors del Màster és un reconegut especialista de la matèria que s’està impartint. I 
el mateix succeeix quan es tracta de trobar professionals per altres activitats, com és el cas de seminaris 
complementaris a la docència, que també són impartits per experts especialistes. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/taules/ensenyament.php?codi=MD5D9#taules
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Finalment, cal assenyalar que alguns dels professors associats del màster tenen càrrecs directius en les 
principals associacions o corporacions professionals, la qual cosa facilita dur a terme nombroses activitats 
que s’organitzen perquè l’alumne entri en contacte amb el món professional. 

Si a més de la categoria del professorat, analitzem les dades disponibles referides a la presència de doctors 
i professorat acreditat entre els docents que participen en el màster de Comptabilitat i Fiscalitat, obtenim 
– atès el caràcter professionalitzador d’aquest màster –   els resultats que probablement caldria esperar. 
Tal com ja s’acaba d’esmentar, la docència del Màster està impartida tant per professorat permanent com 
per professorat no-permanent, especialment professorat associat. La pràctica totalitat dels professors 
que conformen el primer grup  és professor doctor. En canvi, com és habitual en els sectors professionals, 
els professors associats no solen reunir aquesta característica. Els departaments implicats en la docència 
que han contractat a professorat associat per a impartir-la, amb l’objectiu d’aconseguir un nivell de 
qualitat excel·lent, han prioritzat l’experiència professional i també docent del professor,  
independentment que aquest fos o no doctor. Per aquests motius, el percentatge de professors doctors 
es situa entre el 43% i el 51%, depenent de si considerem el nombre de professors o les hores de docència 
impartides. Però en canvi es situen entre el 90% i el 94% si no considerem els professors associats que 
participen en el màster.  

Pel que fa a l’acreditació del professorat, el tipus de comentari que pot realitzar-se és molt similar al que 
s’acaba de realitzar en relació al professorat doctor.  El percentatge de professors acreditat sobre el total 
del professorat és, a nivell global, baix, d’entre el 4% i el 7%. Però això és així perquè la majoria del 
professorat que participa en el màster no necessita disposar de cap tipus d’acreditació, ja sigui perquè es 
tracta de professorat associat o ja sigui perquè en el moment que van accedir al sistema universitari  el 
marc legislatiu i normatiu no ho contemplava.  

 

Taula E4.1-MCF-3: Dades individuals del professorat del Màster en Comptabilitat i Fiscalitat. Curs 2017 -
18  

 

Experiència de recerca i docent del professorat  

En l’anterior apartat s’ha assenyalat, que la selecció de professorat participant en aquest màster es 
realitza tenint molt present el grau d’especialització de cadascun dels professors atès el marcat caràcter 
professionalitzador d’aquest màster. Aquesta circumstància fa que els professors que participin en el 
Màster de Comptabilitat i Fiscalitat –tot i disposar d’un profund coneixement de la matèria i una clara 
capacitat comunicativa–  no sempre disposin de trams de recerca i docència, en alguns casos simplement 
perquè no poden sol·licitar alguns d’aquests trams, com és el cas dels professors associats.  

Taula E4.1-MCF-4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams. Cursos 2015-16 / 
2017-18 

Trams de recerca  Trams de docència 

Curs sense tram no viu tram viu sense tram no viu tram viu 

2015 - 16 95,43% 1,48% 3,09% 64,92% 25,94% 9,14% 

2016 - 17 91,73% 0% 8,27% 58,49% 10,49% 31,02% 

2017 - 18 86,7% 0% 13,3% 56,7% 10% 33,3% 

 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Ev%204.1%20Taula%20E40%20MCF.xlsx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Ev%204.1%20Taula%20E40%20MCF.xlsx?forcedownload=1
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 Font: Taula E43 de l’Espai VSMA de la UB, https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment, i 
per al curs 2017-18  Secretaria d’Estudiants i Docència i Oficina d’Afers Generals. Facultat d’Economia i Empresa. 

En part com a conseqüència del que s’acaba d’assenyalar, el percentatge de professors amb tram de 
recerca va ser d’un 15,4% el curs 2017-18 (Taula E4.1-MCF-3). Tot i això, és necessari assenyalar quatre 
fets que considerem força positius en l’àmbit de la recerca. En primer lloc, totes les hores de docència 
impartides per professors amb tram ha estat realitzades per professorat amb tram viu.  

En segon lloc, el percentatge d’hores de docència impartides per docents amb trams de recerca ha anat 
augmentant de manera molt clara en els darrers cursos, aconseguint que el curs 2017-18 fos  superior al 
15%.  

En tercer lloc, i malgrat que els percentatge d’hores de docència impartides per professors amb trams de 

recerca no és massa elevat, cal destacar que els professors del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

publiquen articles en revistes especialitzades i presenten ponències en Jornades i Congressos. Adjuntem 

una relació de publicacions que mostra aquest treball del professorat del màster. Com es veurà,  no 

sempre es tracta de publicacions estrictament acadèmiques, sinó més vinculades a associacions 

professionals.  Certament, aquest tipus de publicacions no sempre són conegudes i reconegudes en el 

alguns àmbits del món universitari, però, en canvi, són  força valorades en l’àmbit professional.  En aquest 

sentit, és necessari assenyalar que  l’àrea de comptabilitat té molt poques revistes acadèmiques en els 

índexs acceptats, que per defecte és el JCR- ISI. Aquestes revistes publiquen molts pocs articles en 

comparació amb altres disciplines, els procediments de revisió són molt lents i exigents, i la producció 

científica en comptabilitat està molt concentrada en unes poques institucions dels Estats Units, i dins 

d’Europa, del Regne Unit. En conseqüència,  els criteris per a l’obtenció de sexennis de recerca són, 

relativament a altres àrees, difícils d’assolir. Una constatació del que estem assenyalant es troba en un 

estudi realitzat per un dels nostres professors, el Dr. Josep Maria Argilés. Segons consta en aquest estudi  

(E4.1-13), del qual se n’està preparant una versió amb dades més actualitzades, actualment al JCR només 

hi ha 28 revistes de comptabilitat, mentre que n’hi ha 98 en “business-finance” (àrea financera i 

comptabilitat), 140 en “business” (que engloba bàsicament l’àrea de màrqueting), 210 a “management” 

(el que s’anomena l’àrea d’organització) i 353 a economia (vegi’s Quadre E4.1-MCF-1). 

Quadre E4.1-MCF-1 Revistes JCR-ISI de Ciències Socials, 2017 

Àrea d‘Estudis 2017 

Empresa: Màrqueting, Consum, 
Comercialització 

140 

Empresa i Fiscalitat: Comptabilitat i 
Fiscalitat 

98  
(28 corresponen a comptabilitat) 

Comunicació: Comunicació, Publicitat, 
Periodisme 

84 

  

Economia: Economia 353 

Estudis de Camp 109 

Relacions Laborals i Industrials: Recursos 
Humans 

27 

Gestió: Gestió, Organització 210 

Total Ciències Socials 4.623  
(en 57 disciplines) 

Font: Web of Knowledge. Social Sciences Citation Index. 

Certament, el número de revistes de comptabilitat ha anat augmentant en aquesta darrera dècada.  A 

l’any 2007 hi havia 9 revistes de comptabilitat al JCR-ISI, al 2009 ja n’hi havia 12 i actualment n’hi ha 28. 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Argiles-Garcia%20RC-SAR%202011%20Accounting%20research.pdf?forcedownload=1
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Però com ja s’ha indicat, la xifra total encara és comparativament reduïda. Per tant, les oportunitats per 

publicar en revistes internacionals no han estat tradicionalment elevades A més, la comptabilitat és una 

àrea molt normativa, vinculada a temàtiques i plantejaments que tenen un marc estatal més que 

internacional. Aquest fet accentua les dificultats per a publicar en revistes internacionals de primer nivell.  

per tant és difícil publicar en revistes internacionals . Certament, en l’actualitat hi ha dues revistes JCR-ISI 

de comptabilitat espanyoles, però no va ésser fins a l’any 2010 que una revista espanyola de comptabilitat 

es va incloure en aquest índex, mentre que la segona en incloure’s ho ha estat l’any 2017. En aquest 

context, l’obtenció de trams de recerca és fa més complexa per als professors de comptabilitat. 

E4.1-14: Relació de publicacions del professorat del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat  

E4.1-15 MCF Grups de recerca i projectes de recerca del màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

En quart lloc, i malgrat tot, és necessari assenyalar que alguns dels professors del Màster de Comptabilitat 
participen activament en projectes de recerca reconeguts. En concret, pertanyen a grups de recerca 
consolidats i participen en projectes de recerca competitius (E4.1-15).  

L’anàlisi de l’experiència recerca del professorat mostra que aquesta sembla força adequada a les 
necessitats d’aquest màster de caràcter professionalitzador. El mateix podríem dir de l’experiència 
docent. Una primera constatació és que el percentatge d’hores de docència impartides per professor amb 
trams de docència és relativament elevat, entorn al 40% en els darrers cursos. A més, en el curs 2017-18 
el 80% d’aquesta docència era impartida per professors amb trams de docència vius. Aquestes són xifres 
força elevades quan tenim present que es refereixen bàsicament al professorat permanent, que realitza 
una mica menys de la meitat del total d’hores de docència del màster.  

Pel que fa a la resta de professorat, ja hem indicat anteriorment que en general es tracta de professionals 
amb experiència docent. A més, cal tenir present que cada professor associat o extern s’integra en un 
quadre docent preexistent —format per professors titulars o contractats, i coordinat pel responsable del 
màster—; el resultat és un equip docent on es combina professorat amb un perfil acadèmic i de recerca 
amb docents més enfocats cap a la professionalització.  

Una prova d’aquesta integració i extensió de bones pràctiques l’ofereix la participació de professorat del 
màster en el projecte Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), un projecte 
institucional de la Universitat de Barcelona de foment de la qualitat docent a la Facultat d’Economia i 
Empresa. En concret, el professor Javier Osés, professor titutal d’Escola Universitària, participa en el 
projecte a través de la gammificació i el professor Antoni Somoza, professor titular d’universitat, participa 
en el projecte d’aula invertida. Per altra banda, els professors Patricia Daura i Jorge Galiana, ambdós 
professors associats, estan treballant dinàmiques semblants. En concret, la professora Daura imparteix 
una de les seves assignatures treballant amb simulació i el professor Galiana una aula invertida.  

 

Experiència professional del professorat associat o extern que imparteix 
docència 

Com s’ha insistit anteriorment, el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat es una titulació amb caràcter 
professionalitzador. Per això disposa de docents amb experiència professional contrastada i combina el 
professorat amb més perfil de recerca amb la figura del professor associat (expert en les diferents àrees 
d’especialització i amb una activitat professional contrastada fora de les aules). Per tant, aquest màster 
compta amb experts en camps específics reconeguts a partir de la seva activitat professional (E4.1-16). 

La informació de la pàgina web del màster (E4.1-16)  detalla l’experiència professional del professorat 
extern o associat i en destaca l’alta qualificació professional i la seva implicació en els corresponents 
sectors professionals. Per això mateix tenen una presència destacada en aquest màster. Alguns exemples 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Taula%20Confer%C3%A8ncies%2C%20Pon%C3%A8ncies%20i%20Jornades%20-%20Professors%20Master%20CiF.xlsx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Grups%20de%20recerca%20del%20M%C3%A0ster%20de%20Comptabilitat%20i%20Fiscalitat.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/Grups%20de%20recerca%20del%20M%C3%A0ster%20de%20Comptabilitat%20i%20Fiscalitat.pdf?forcedownload=1
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5276376/26
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5276376/26
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que mostrem a continuació permeten observar la vinculació entre els continguts extraordinàriament 
especialitzats i tècnics de diverses assignatures i l’orientació i qualificació d’aquests professionals,  
imprescindible per afrontar amb èxit aquests continguts.  

A l’assignatura Fiscalitat internacional i de no residents avançada, assignatura de 5 crèdits. obligatòria pels 

estudiants de la menció de fiscalitat, s’estudien aspectes relacionats amb la fiscalitat d’operacions 

internacionals, camp d’importància creixent en el mon econòmic actual i subjecte a continuats canvis 

normatius. Per aquest motiu, els dos professors que imparteixen l’assignatura són professionals de 

l’assessoria fiscal amb una àmplia experiència en l’àmbit general de la fiscalitat, especialitzats en fiscalitat 

internacional, però alhora amb una dilatada experiència docent. Així, el professor Guillem Domingo inicia 

la seva carrera al 1995, i després de treballar en diversos despatxos, des de 2006 és soci i director de 

Harboury legal & business services, consultora global per a petites i mitjanes empreses amb una àmplia 

experiència en temes internacionals. En el camp docent és professor associat de la Universitat de 

Barcelona des del curs 2002/03, on ha impartit classe sempre en assignatures relacionades amb la 

fiscalitat internacional, primer en la diplomatura de Graduat tributari i comptable, títol propi de la 

Universitat de Barcelona, i des del curs 2015/16 en assignatures tant del Grau d’Administració i Direcció 

d’Empresa com del Màster Oficial de Comptabilitat i Fiscalitat. Des de l’any 2002 també és professor 

associat de fiscalitat internacional del Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées que ofereix el Centre du 

Droit de l’Enterprise de la Université de Montpellier. A més és autor de manuals d’estudis de cursos 

organitzats per la Manager Business School (Iniciativas Empresariales) sobre fiscalitat internacional i 

prevenció de blanqueig de capitals, entre d’altres. En la docència de Fiscalitat internacional i de no 

residents avançada també intervé el professor Albert Folguera, professional amb més de 20 anys 

d’experiència en l’assessoria fiscal i, en particular, en temes de fiscalitat internacional. Ha treballat en 

consultores multinacionals, com ara KPMG o Uría & Menéndez, i en l’actualitat és soci responsable de 

fiscalitat de J&M abogados y economistas. És professor associat de la Universitat de Barcelona des del 

curs 2015/16 i ha impartit nombrosos cursos organitzats, entre d’altres per Wolters Kluwer – A3 Software 

Formación i l’Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), i des de 2010 lidera el Centre de Formació 

que ANAS, SL (Andorra) organitza a Andorra per formar directius i professionals en temes de fiscalitat 

andorrana i internacional. 

El mateix succeeix en altres assignatures com ara Anàlisi Avançada de l’Impost de Societats i de l’Impost 

sobre el Valor Afegit, assignatura obligatòria de 7,5 crèdits, impartida pels professors Ángel Ceniceros i 

Gabriel Segura. L’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit són els dos impostos més importants 

del sistema fiscal espanyol i que més rellevància tenen per les empreses. A més, tots dos impostos són 

objectes de nombrosos canvis normatius cada any, fet que obliga als professionals a estar permanentment 

actualitzats en els seus coneixements. El professor Ceniceros acredita una experiència professional en el 

camp de l’assessoria fiscal de més de 20 anys, i en l’actualitat és director de l’àrea de fiscal de Durán 

Sindreu Abogados y Consultores de Empresas. És autor del llibre Impuesto sobre el Valor añadido. Manual 

práctico, publicat per Starbook, manual del qual ja se n’han publicat tres edicions. A més, des de 2016 és 

responsable del Gabinet d’Estudis de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), a la Delegació 

de Catalunya. És professor associat de la Universitat de Barcelona des del curs 2005/06, on ha impartit 

diverses assignatures relacionades amb la fiscalitat, primer en la Llicenciatura d’Administració i Direcció 

d’Empresa i posteriorment en el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Imparteix classes en el 

Màster Oficial de Comptabilitat i Fiscalitat des de la seva primera edició al curs 2015/16, on explica 

principalment les qüestions relacionades amb l’impost sobre el valor afegit. També és professor associat 

a la Universitat Pompeu Fabra i en el màster de fiscalitat de la Barcelona School of Management. Per la 

seva part, el professor Gabriel Segura explica les qüestions relacionades amb l’impost de societats. 

Professionalment porta més de més de 20 anys en el camp de l’assessoria fiscal, on ha treballat en diversos 

despatxos i des de 2017 com a fiscalista per compte propi. És professor associat de la Universitat de 
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Barcelona, des del curs 2011/12, on ha impartit diverses assignatures relacionades amb la fiscalitat en el 

Grau d’Administració i Direcció d’Empresa. També ha estat professor associat a la Universitat Pompeu 

Fabra; ha impartit nombrosos cursos organitzats per diversos collegis professionals i per l’ Asociación 

Española de Asesores Fiscales, de la qual ha estat subdelegat de la Delegació de Catalunya durant el 

període 2012-2015. 

L’últim exemple a destacar de la importància de l’experiència professional del professorat el trobem en 
l’assignatura Impostos Especials, en aquest cas assignatura optativa de 2,5 crèdits, que és impartida pel 
professor Javier Collado. En aquesta assignatura s’estudien els impostos especials que en general recauen 
sobre l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, i que tenen unes característiques molt diferents a la dels altres 
impostos. No són uns tributs que afectin a la majoria d’empreses, però sí que tenen una gran importància 
per a les empreses dels sectors econòmics sobre els que recauen. El professor Collado té el perfil idoni 
per impartir l’assignatura atès que és Inspector d’Hisenda de l’Estat en la Delegació Especial de Catalunya 
especialitzat en impostos especials. Per tant, té uns amplis coneixements tècnics, d’una matèria molt 
específica, però combinat a més amb una destacada experiència en el camp docent. Així, abans 
d’incorporar-se com a professor associat de la Universitat de Barcelona el curs 2015/16, ja havia impartit 
més de 1000 hores de classes en temes fiscals en cursos organitzats pel Centro de Estudios Financieros 
(CEF), el Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 

 

Professorat tutor de les pràctiques externes curriculars 

En relació amb les pràctiques externes curriculars, pot trobar-se una àmplia descripció de l’organització i 
funcionament general a l’apartat de pràctiques externes de l’estàndard 5.  

Tanmateix, i pel que fa a aquest Màster, és la coordinadora del Màster qui tutoritza les pràctiques 
curriculars dels alumnes (Quadre E4.1-MCF-2).  En la mesura que disposa d’una perspectiva global, això 
permet vincular de manera més eficient les necessitats del Màster, els resultats de l’acció docent, i l’oferta 
de pràctiques externes.  A més dona visibilitat al Màster, a través de la seva coordinadora, en el món 
empresarial del sector. Els resultats d’aquesta decisió han estat molt positius. El nombre d’empreses que 
han contactat amb la coordinació d’aquest màster ha anat augmentant des de la primera edició d’aquesta 
titulació. 

Quadre E4.1-MCF-2. Número d'alumnes en pràctiques 
 

Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 

Pràctiques curriculars  7 4 5 

Pràctiques extra curriculars 6 13 10 

Font: Oficina de Carreres Professionals. Facultat d’Economia i Empresa (UB). 

Pel que fa a l’organització., tota la tasca que es realitza a l’entorn de les pràctiques  queda reflectida en el 
campus virtual de l’assignatura de Pràctiques Externes del màster, en el qual s’hi troben les següents 
informacions: conferències i tallers per preparar al alumnes a superar les seleccions de personal, taules 
rodones amb professionals de les principals empreses del sector per conèixer el treball que s’efectua en 
les empreses i, finalment, les ofertes de pràctiques que s’ofereixen en el màster. Aquesta informació és 
accessible als alumnes, també a través del Campus Virtual del Màster. 

El seguiment dels alumnes a les pràctiques es realitza mitjançant l’aplicatiu de Carreres Professionals on 
alumnes, tutors d’empresa i tutors acadèmics fan el seguiment de les pràctiques en  els qüestionaris 
habilitats a tal efecte. El disseny de les tasques i qüestionaris té com a objectiu vetllar pel compliment del 
projecte formatiu, bo i controlant les condicions del seu desenvolupament i fent-ne el seu seguiment.  

La tutora de pràctiques té una agenda per cada alumne en la qual s’estableixen les dates en les quals els 
alumnes han de facilitar els qüestionaris al seu tutor, s’hi han d’entrevistar i han de presentar la memòria 
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de pràctiques. Per altra banda, també es controlen les dates per contactar amb els tutors d’empresa 
realitzant habitualment trucades telefòniques o, en casos excepcionals, enviant correus electrònics. 
Aquestes trucades, a banda de comentar tot el que fa referència al treball desenvolupat per l’alumne, són 
aprofitades per donar a conèixer els trets diferencials dels alumnes del màster i posar-se a disposició de 
les empreses per ajudar-les en la captació d’alumnes en pràctiques en edicions futures 

 

Professorat del TFM 

Quant als criteris d’assignació del professorat tutor del Treball Final de Màster, es pot assenyalar com 
l’elecció del tutor ve determinada per l’encaix del tema escollit per l’estudiant amb la línia de recerca o 
l’àrea professional dels professors del Màster. En aquest sentit, diversos mesos abans de l’inici del TFM 
s’ofereix als estudiants una reunió informativa específica per informar-los sobre les qüestions que més els 
preocupen: selecció de tema, elecció de tutor, temporalització, premis als quals podran optar, dipòsit 
digital, guies d’elaboració del TFM i seminaris de qüestions importants a tenir en compte en la preparació 
i redacció del TFM. També es realitzen tutories individuals en cas que sigui necessari per portar a terme 
aquesta elecció. A continuació es presenten com a evidències les directrius i orientacions del TFM (E4.1-
17). 

 

Professorat de les assignatures seleccionades per al procés d’acreditació 

 

Taula E4.1-MCF-6 Característiques de les assignatures seleccionades. Curs 2016-2017 

 ECTS Departament Matriculats Grups 

Anàlisi d’Estats Financers 
Avançat 

2,5 Empresa 21 1 

Comptabilitat Superior Avançada 
i Operacions Societàries 

5 Empresa 19 1 

Comptabilitat de gestió 
avançada i control pressupostari 

2,5 Empresa 6 1 

Fiscalitat Internacional i de no 
residents avançada 

5 Economia 12 1 

TFM 10 Empresa-
Economia- 

Dret 
Processal, 

història del 
dret i Dret 
Financer i 
Tributari 

22 1 

Font: Centre 

 

Les assignatures seleccionades per aquest màster han estat dues assignatures obligatòries comunes: 
Anàlisi d’Estats Financers, d’una banda, i Comptabilitat Superior Avançada i Operacions Societàries, de 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4589981
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4589981
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l’altra. També s’ha seleccionat una assignatura obligatòria de la menció de comptabilitat (Comptabilitat 
de gestió avançada i control pressupostari) i una assignatura obligatòria de la menció de fiscalitat 
(Fiscalitat internacional i de no residents avançada ). En aquest sentit, volem assenyalar que de les cinc 
assignatures obligatòries del Màster n’hi ha una de dret fiscal, una altra de dret de l’empresa i tres de 
l’àrea comptable. El fet que les assignatures d’aquesta darrera àrea siguin majoritàries en el bloc 
d’assignatures obligatòries explica perquè s’han escollit les dues assignatures assenyalades de l’àrea 
comptable. 

En totes les assignatures seleccionades, només hi ha un grup de docència, essent el nombre d’alumnes 
matriculats superior en les assignatures obligatòries comunes atès que les han de cursar tots els alumnes 
acceptats al Màster. En canvi, les assignatures obligatòries de menció només es cursen en funció de 
l’especialitat escollida. El nombre d’alumnes que  prefereixen cursar l’especialitat de Fiscalitat, motiu pel 
qual el número d’alumnes de l’assignatura de Fiscalitat internacional i de no-residents avançada és 
superior al nº d’alumnes que cursen la Comptabilitat de gestió avançada i control pressupostari. 

Els processos en relació als TFM són coordinats i supervisats per la coordinadora del màster que exerceix 
de coordinadora dels TFM. Ella és la responsable de l’organització  i vetlla per la qualitat dels TFM i la seva 
adequació als continguts del pla d’estudis. La coordinadora dissenya el Pla docent, organitza seminaris 
relacionats amb la cerca d’informació per al TFM, envia els treballs a premis i fa la proposta de tutors, de 
calendaris de lliuraments i de tribunals avaluadors dels TFM, proposta que passa per l’aprovació la 
Comissió Coordinadora del Màster. 

En la tutorització dels Treballs de Final de Màster hi participen professors dels diferents departaments 
que participen en el Màster. Amb 10 crèdits, aquesta és una assignatura amb un pes significatiu dins del 
màster, motiu pel qual exigeix a l’alumnat un nivell de dedicació remarcable. Els tutors i la coordinació 
dels TFM realitzen un seguiment periòdic del treball efectuat pels alumnes, tal com es pot veure en el 
campus virtual del TFM. Els treballs, a més, s’han de defensar públicament davant d’un tribunal acadèmic 
integrat per tres membres, professors experts dels departaments implicats en la docència del màster. 
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Taula E4.1-MCF-7 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat 
a les assignatures seleccionades. Curs 2016-2017 

 Permanents 
1 

Permanents 
2 

Lectors Associats 
doctors 

Associats 
no 

doctos 

Altres TOTAL 

Anàlisis d’Estats 
Financers Avançat 

100%      100% 

Comptabilitat 
Superior 

Avançada i 
Operacions 
Societàries 

   100%   100% 

Comptabilitat de 
gestió avançada i 

control 
pressupostari 

100%      100% 

Fiscalitat 
internacional  i de 

no residents 
avançada 

    100%  100% 

TFM       100% 

Font: Centre.  
Notes: *Segons el document d’Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de Graus i Màsters.v2 (març 2016)elaborat per 
AQU Catalunya: Permanents 1: professorat permanent per al qual és necessari ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregat i assimilables 
en centres privats). Permanents 2: professorat permanent per al qual no és necessari ser doctor (TEU, col·laboradors i assimilables 
en centres privats). Altres: professorat visitant, becaris, etc. 
 

Pel que fa a les diferents assignatures, i començant per les obligatòries comunes, el professor que 
imparteix totes les sessions de l’assignatura Anàlisi d’Estats Financers Avançat és un professor titular 
d’universitat, especialista en l’assignatura que imparteix tal demostra el seu currículum i les nombroses 
publicacions realitzades sobre aquesta temàtica. Pel que fa al professor de Comptabilitat Superior 
Avançada i Operacions Societàries, es tracta d’un professor associat doctor molt valorat, tant els seus 
coneixements professionals com les seves capacitats docents sobre la matèria. De fet, imparteix docència 
en nombrosos centres. 

Pel que fa a les assignatures obligatòries no-comunes, el professor de Comptabilitat de Gestió Avançada 
i Control Pressupostari és un professor titular d’universitat, especialista en aquesta matèria. En el seu 
currículum de recerca es pot veure clarament que els seus treballs i publicacions en revistes i congressos 
internacionals són majoritàriament d’aquesta àrea. D’altra banda, els dos professors de Fiscalitat 
internacional i de no residents avançada, malgrat no ser professors doctors, són reconeguts especialistes 
en la matèria, amb una experiència professional en la matèria de més de 20 anys (23 i 24 anys, en concret 
i respectivament) i també amb una àmplia experiència docent en la temàtica que imparteixen, de més de 
14 i 16 anys, respectivament. 

Els tutors dels TFM s’intenta que siguin professors amb experiència en recerca. No obstant això, hi ha 
alumnes que prefereixen treballar sobre un tema del qual un professor del Màster n’ és especialista i 
malgrat no ser doctor, s’accepta que aquest en sigui el tutor del TFM. Per tant, s’intenta satisfer així la 
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preferència manifestada per l’alumnat per una determinada persona i en coherència amb el perfil 
professionalitzador d’aquest Màster.  

 

4.2  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants 

Grau d’Empresa Internacional 

L’apartat 4.1 d’aquest autoinforme i els E4.2-1 i E4.2-GEI-1 mostren que el professorat del centre és 

suficient i disposa de la dedicació adequada per satisfer les necessitats docents del GEI. El quadre E4.2-1 

posa a més de manifest que els estudiants valoren molt positivament la tasca del professorat d’aquesta 

titulació. En resum, tot sembla indicar que l’assignació de professorat al GEI s’adiu als requisits de la 

Memòria.  

Quadre E4.2-1  Enquesta de satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa, cursos 2015-
16 a 2017-18     

Ítem 6. En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de 
l'assignatura 

 Grau d’Empresa Internacional Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Cursos Puntuació  
mitjana 

Desviació 
estàndard 

Puntuació  
mitjana 

Desviació 
estàndard 

2015 - 16 7,12 1,60 7,93 1,39 

2016 - 17  6,98 1,82 7,17 2,35 

2017 - 18  6,84 1,75 7,78 1,25 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Espai VSMA (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php).  Taula de Seguiment de 
l’Acreditació E65.  
Notes: *Escala de valoració de 0 a 10.  

 
D’igual manera, la relació d’estudiants equivalent a temps complet per professor també a temps complet 
(taula E4.2-GEI-1)  és adequada. Així mateix, l’evolució d’aquest ràtio ha estat decreixent. El motiu 
d’aquesta millora s’explica pel fet que en aquest període,  cada any s’anava implantant un curs més del 
grau. Així, el curs 2014-15 només s’havia implantat fins al 2n curs i,  per tant, tots els estudiants feien 
assignatures de formació bàsica o obligatòries en un únic grup. Mentre que al curs 2015-16 es va implantar 
el tercer curs, i tot i que les assignatures també son obligatòries, en les dues assignatures de Llengües per 
als Negocis, els estudiants es reparteixen ja que poden escollir entre alemany, francès, italià, rus i xinès. 
Finalment, el curs 2016-17 va suposar la implantació del quart curs en el qual els estudiants han de cursar 
les assignatures optatives i el TFG. Això fa baixar encara més la relació estudiant ETC/PDI ETC.    

 

Font: Taula E45 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

 

Grau d’Empresa Internacional 

 

E4.2-GEI-1 Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) del Grau 
d'Empresa Internacional 

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

Estudiants ETC / PDI ETC - 30,78 27,03 20,84 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php
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El quadre E4.2-1 mostra que els estudiants del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat estan satisfets amb 
l’acció docent i formativa que duen a terme els professors del Màster. La variació del professorat ha estat 
mínima, de manera que entenem que les diferències en la puntuació mitjana entre els tres anys són poc 
significatives. Però encara podem anar un pas més enllà i distingir per tipologia de professorat. Si 
analitzem les diferències entre el grau de satisfacció dels estudiants amb l’acció docent i formativa tant 
dels professors associats com dels titulars (vegi’s quadre E4.2-MCF-1), podem concloure que els primer 
no assoleixen menys puntuació que els segons, sinó més aviat el contrari. Aquest fet sembla indicar que 
els alumnes reconeixen la necessitat d’incorporar professionals amb contacte amb el món laboral pel valor 
afegit que aporten els professionals amb experiència a l’acció docent i formativa.  

 

Quadre E4.2-MCF-1 Enquesta de satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa, 
cursos 2015-16 a 2017-18 

Ítem 6. En general, estic satisfet/a amb l'activitat docent duta a terme pel professor de 
l'assignatura 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

 Professors titulars Professors associats 

Curs 16-17 6,51 8,02 

Curs 17-18 7,17 8,4 
Font: Centre 
 
 

E4.2-MCF-2 Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) del Màster 
de Comptabilitat i Fiscalitat  

2015 - 2016 2016 - 2017 

Estudiants ETC / PDI ETC 6,84 5,71 
Font: Taula E45 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment) 

 

Una altra evidència, que permet mostrar que el professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 

adequada per satisfer les necessitats docents, es troba en el quadre E4.2-MCF-2. Com s’observa,  la relació 

d’estudiants equivalent a temps complet per professor també a temps complet és baixa i lleugerament 

decreixent. 

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

Tant la Universitat de Barcelona com la Facultat d’Economia i Empresa compten amb diverses línies de 
suport a la docència i a la formació del professorat per millorar la seva activitat docent i fomentar la 
innovació docent. En aquest sentit, el professorat disposa d’un notable suport institucional per al 
desenvolupament de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent. 

Així, la Secció d’Universitat de l’Institut de Desenvolupament Professional/Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la UB (E4.3-1) és responsable de programar el Pla de formació del professorat de la 
Universitat, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació 
permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora». 

El seu objectiu general és impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la 
qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació 
permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment
http://www.ub.edu/ice/seccio_universitat
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Pla de formació: programes i activitats de suport 

El Pla de formació del PDI (E4.3-2) dona resposta a les necessitats d’actualització de les competències 
docents lligades al desenvolupament professional del professorat i a les expectatives de la UB de disposar 
d’una plantilla de professorat qualificada i preparada per assumir els reptes promoguts per l’EEES.  

Programa de formació en docència 

Màster de Docència Universitària per a Professorat Novell (E4.3-3). Aquest programa persegueix com 
objectiu general, aportar una formació bàsica al professorat novell i becaris amb tasques docents 
assignades que els permetin desenvolupar el procés de professionalització com a docents universitaris. 

Formació permanent 

— Pròpia de l’ICE: formació per al professorat de la UB de tipus generalista, específica o 

monotemàtica, en competències docents, metodològica, de planificació i gestió de la docència, 

comunicativa, interpersonal, de treball en equip, d’innovació. Es porta a terme mitjançant 

l’oferta general de tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi 

d’experiències; bones pràctiques docents.  

— A demanda dels centres: formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que 

plantegen necessitats específiques. Les demandes es canalitzen a través dels coordinadors de 

formació de centre. 

— Actuacions especials: formació i assessorament per atendre necessitats institucionals, de 

centre, departaments o grups de recerca. 

 

Formació en tutoria: Aquesta formació s’adreça al professorat tutor, els coordinadors de PAT i al 
professorat interessat en exercir de tutor. El seu objectiu principal és el d’oferir formació, recursos i 
assessorament als coordinadors dels PAT i al professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels 
estudiants des de la transició secundària-universitat fins a les sortides professionals. 

Formació en idiomes. Es proporcionen recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara per 
impartir docència en anglès, i millorar les competències en llengua anglesa dels docents. Actualment, 
s’ofereixen programes en aquest àmbit en llengua anglesa, malgrat que està prevista la possibilitat 
d’oferir formació en altres llengües. 

A més del programa de formació en docència, la Secció d’Universitat de l’Institut de Desenvolupament 
Professional/Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB també ofereix formació en recerca i 
transferència i en gestió. 

Programa de formació en recerca i transferència  

L’objectiu general d’aquest programa és proporcionar recursos i formació per a la recerca al col·lectiu 
d’investigadors novells de la UB: personal contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase 
predoctoral o postdoctoral recent. Es pretén que a través del programa aquest col·lectiu pugui fer front 
als reptes que actualment planteja la recerca. Es tracten els següents temes: formació sobre com fer 
recerca i com difondre-la (protocols, bases de dades, bibliometria, publicacions, etc.); l’aprenentatge de 
l’arquitectura de la recerca (projectes, convocatòries, recursos propis i aliens, etc.) i, finalment, la gestió 
de la recerca i la transferència del coneixement generat, i inclou aspectes de la creació d’empreses i 
l’emprenedoria. 

Programa de formació en gestió 

En aquest programa s’ofereix formació en tècniques de gestió en l’entorn universitari i, per extensió, en 
educació superior a càrrecs acadèmics i professorat UB amb responsabilitat en gestió acadèmica o en 
recerca. Es tracta d’un seguit de mòduls dedicats a la presentació, per experts i persones d’alta 

http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/plaformacioub2017.pdf
http://www.ub.edu/ice/universitat/novells
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experiència, de diferents processos propis de la gestió universitària i de  com millorar la gestió de la 
docència, dels projectes de recerca, dels grups de recerca o de qualsevol àmbit de l’acció universitària. 

A través de la Secció d’Universitat de l’Institut de Desenvolupament Professional/Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) també es desenvolupen projectes, s’organitzen congressos, es creen xarxes i grups de 
formació i es promouen publicacions, com es detallarà a continuació.  

 

Projectes i col·laboracions 

CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació) i Simposi CIDUI (E4.3-4). Es tracta 
d’un congrés biennal, organitzat per tots els ICE i unitats de formació de les universitats públiques 
catalanes. La Secció d’Universitat de l’ICE té l’encàrrec de fer la coordinació general i el seguiment dels 
comitès del Congrés i del Simposi. 

GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent)  (E4.3-5). És un grup de treball format per tots els ICE i 
unitats de formació de les universitats públiques catalanes. L’objectiu del grup és contribuir a una 
formació de qualitat del professorat universitari per millorar les seves competències docents. El grup ha 
obtingut diversos ajuts (MECD, AQU, RED-U, etc.). 

Red Institucional de Formación del Profesorado (REDIFOP). Es tracta d’una xarxa d’ICE, centres i unitats 
de formació del professorat universitari de les universitats espanyoles públiques i privades, de la qual l’ICE 
de la UB és coordinadora. L’objectiu de la xarxa és treballar amb un model conjunt de formació del 
professorat universitari i l’acreditació de la formació. 

Portal de Bones pràctiques docents (E4.3-6). Projecte de col·laboració interuniversitari entre l’ICE de la UB 
i l’IDES de la UAB per millorar la qualitat docent. El portal vol ser un punt de trobada del professorat 
universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament 
d’activitats d’ensenyament i aprenentatge en contextos concrets. 

Publicacions 

Pel que fa a les publicacions, la Secció d’Universitat de l’ICE i l’Editorial Octaedro impulsen i disposen de 
col·leccions coeditades (E4.3-7). Aquestes són: 

— La col·lecció «Quaderns de Docència Universitària» (E4.3-8) ofereix temes de docència 

universitària, amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi d’experiències i la difusió de bones 

pràctiques docents del professorat universitari. 

— La col·lecció «Educación Universitaria» (E4.3-9) ofereix temes d’actualitat en educació superior. 

 

Els programes de formació i la Facultat d’Economia i Empresa 

La Facultat d’Economia i Empresa facilita i transmet la informació de l’oferta de cursos de l’ICE entre el 
PDI del centre, mitjançant el correu electrònic i el web del Centre. 

Com a evidència de la tasca de la Facultat en la difusió de les activitats de formació per al professorat 
universitari, es presenta l’extracte de les notícies de la Facultat específiques d’aquestes accions. 

 Notícies de la Facultat d’Economia i Empresa, activitats de formació per al professorat universitari 

E4.3-4) 

La realització d’aquests cursos entre el professorat de la Facultat és ampli i generalitzat, com mostren les 
dades en relació amb la llista de les accions del Pla de formació de l’ICE fetes pel professorat de la Facultat. 

 E4.3-10 Accions del Pla de formació de l’ICE fetes pel professorat del GEI 

 E4.3-11 Accions del Pla de Formació de l’ICE fetes pel professorat del MCF 

 

http://www.cidui.org/
http://gifd.upc.edu/
http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/
http://www.ub.edu/ice/llibres/llibres
http://www.ub.edu/ice/node/57
http://www.ub.edu/ice/node/47
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?s=activitats+de+formaci%C3%B3
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?s=activitats+de+formaci%C3%B3
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6311083/mod_folder/content/0/tableE46%20GEI.xlsx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/tableE46%20MCF.xlsx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/tableE46%20MCF.xlsx?forcedownload=1
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Cal tenir en compte que molts dels cursos de formació del professorat que s’organitzen es fan amb la 
col·laboració de l’ICE i la Facultat —a partir de les iniciatives que sorgeixen dels departaments, dels equips 
docents i els grups d’innovació docent—, i s’imparteixen a les nostres aules. Per posar només un exemple 
recent, el dia 16 de gener de 2019 es va realitzar a la Facultat d’Economia i Empresa la “Jornada sobre 
Docència i Gènere”, organitzada per membres del Grup d’Innovació Docent sobre Tècniques 
d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia (TAAVE) i del REDICE18-1900, projecte finançat per la 
Convocatòria d'Ajuts a la Recerca en Docència Universitària de la UB, i amb el suport de Institut de 
Desenvolupament Professional/Institut de Ciències de l’Educació (ICE) (E4.3-12). 
 

Els grups d’innovació docent i els projectes del pla de millora i d’innovació docent del professorat de la 
Facultat són reflex d’una de les línies estratègiques en relació amb la millora i la qualitat de la docència.  
Ena quest sentit, la Facultat d’Economia i Empresa és el centre universitari de la UB amb major nombre 
de projectes d’innovació docent i de grups d’innovació docent consolidats, després de la Facultat 
d’Educació. Concretament, a la Facultat hi ha 16 grups d’innovació docent reconeguts i 17 projectes 
d’innovació docent en desenvolupament (E4.3-13), en els quals hi participen docents del Grau d’Empresa 
Internacional (E4.3-14) i del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat. 

En aquests grups d’innovació docent, hi ha diversos professors del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat que 
hi participen. En concret, els professors José Maria Duran, Alejandro Esteller i Javier Vázquez formen part 
Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos i el professor Xavier Garcia del  Grup d’innovació i 
recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa, fet que reflexa les inquietuds 
del professorat del màster per aconseguir la millora contínua en la docència en els seus àmbits de 
coneixement. 

A més del que acabem d’assenyalar, la Facultat d’Economia i Empresa s’ha erigit con un dels primers 
centres de la UB on s’ha implementat el projecte de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i 
l’Aprenentatge (RIMDA). Dissenyat pel  Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, el 
projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del 
professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència 
universitària. Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva 
experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. En síntesi, 
aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos 
docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir 
la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una 
estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  
requerides  per a la millora de la qualitat docent (E4.3-14).  En aquest projecte, hi participen 95 professors 
de la FEE (E4.3-15). 

Pel que al Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, els professors que hi participen apliquen, en la seva majoria, 
una metodologia basada en l’aula inversa, si bé, també alguns s’han centrat en metodologies vinculades 
amb la  gammificació i la simulació. Un exemple de l’aplicació pràctica d’aquestes metodologies es pot 
consultar a través d’aquest enllaç E4.3-16.  

En una altra línia, però també com a reconeixement i estímul a la millora de la qualitat docent, s’han 

establert premis a aquell professorat amb millor valoració a les enquestes dels estudiants. D’aquesta 

manera, els actes de graduació celebrats durant el darrer trimestre del 2018 han començat a incorporar, 

a iniciativa del Deganat, una nova iniciativa, que es preveu que tingui continuïtat en les properes edicions. 

L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és «contribuir a promoure la millora de la qualitat docent del centre i 

reconèixer la bona tasca docent del professorat». D’aquesta manera,  es lliuraran per primera vegada 

distincions al professorat més ben valorat pels estudiants.  En concret, la Facultat distingeix els docents 

més ben valorats segons les enquestes d’opinió de l’alumnat de grau que fa la UB cada curs. En tots els 

casos, els docents guardonats han obtingut una qualificació mitjana de 9 o més punts en els quatre ítems 

de l’enquesta d’opinió: satisfacció general amb el docent, clima de comunicació i relació amb els 

http://www.ub.edu/ice/es/node/21413
http://mid.ub.edu/webpmid/content/facultat-deconomia-i-empresa
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6311083/mod_folder/content/0/RIMDA%20GEI.xlsx?forcedownload=1
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/inici
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306788/mod_folder/content/0/RIMDA%20GEI.xlsx?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306815/mod_folder/content/0/RIMDA%20per%20professors.docx?forcedownload=1
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estudiants, transmissió amb claredat dels continguts i compliment adequat de les tasques com a docent 

(pla docent, programa de l’assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.). També s’ha tingut 

en compte que l’enquesta l’hagin respost més del 35 % dels matriculats, i que el nombre global de 

persones matriculades a l’assignatura sigui rellevant (E4.3-17). 

Finalment, i ara com a reconeixement i promoció de la recerca de qualitat de la Recerca, la Comissió de 

Recerca de la Facultat estableix cada any el reconeixement dels outputs dels articles publicats durat un 

any natural  en revistes indexades dins tres primers quartils dels diferents àmbits del Journal Citation 

Reports (ISI). Per al reconeixement es té en compte la posició relativa de la revista on es publiquen els 

treballs dins el seu àmbit, segons la llista de factors d’impacte de 2017. En cas que una revista aparegui 

indexada dins de diferents àrees, es pren en consideració la que ocupa una posició relativa més favorable. 
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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 

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 

E-mails amb  
recomanacions 

de possibles 
cursos 

d’interès per al 
PDI 

 

Llistat de 
cursos  

realitzats per el 
PDI 

 

Actes de reunió 
on es facin 

recomanacions 
de cursos a fer 

per als PDI 

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 

Insuficient 
projecció i 

participació 
del 

professorat 

Visibilitzar la 
feina dels 

equips docents 
i donar-li més 

suport per 
ampliar-la i 

Vicedegà/na 
Acadèmica 

2017-2018 No 

Actes de 
reunions on es 

busqui 
potenciar la 
visibilitat i 

ampliar la feina 

26-50% TG 
AI 

2016 
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visibilitat de 
les tasques 
que duen a 

terme 

en equips 
docents 

augmentar el 
número de 

professors que 
formen part 
d'un equip 

docent. 

dels equips 
docents 
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Valoració del Estàndard 4 

L’evidència presentada —a través de dades disponibles de caràcter general i individual — mostra que en 
les titulacions analitzades el professorat reuneix, en alguna cas amb escreix, els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i professional. En 
el cas del Grau d’Empresa Internacional, el percentatge d’hores impartides per professors doctors en el 
supera el 65%. En el cas del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat, un màster professionalitzador, aquest 
percentatge es situa entre el 50 i el 60%. Les evidències sobre la ràtio professor-alumne i nivell de 
satisfacció dels estudiants  també deixen clar que el professorat del centre és suficient i disposa de la 
dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. Finalment, entenem que 
s’ha aportat suficient informació per acreditat que la institució ofereix suport i oportunitats per millorar 
la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
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Estàndard 5.  Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Descripció: La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a 
l’aprenentatge de l’alumnat 

 

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

El conjunt articulat d’accions d’orientació acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa forma part del 
nucli dur del projecte docent de la Facultat per als ensenyaments de grau i màster. Aquest sistema 
d’orientació acadèmica desplega, d’una banda, el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i, de l’altra, l’orientació 
professional, i es complementa anualment amb diferents accions adequadament articulades. Les accions 
d’orientació acadèmica es duen a terme en quatre moments curriculars (accions abans de l’ingrés, accions 
a la fase inicial dels estudis de grau i durant els estudis de grau, accions a la fase final dels estudis de grau, 
i accions durant els estudis de màster). 

Si bé hi ha acció tutorial i accions d’orientació al llarg de tot l’itinerari, la Facultat ha posat un èmfasi 
especial en dues accions diferenciades, que es desenvolupen a continuació: el programa PAT (E2.1-41) i 
l’orientació professional dels nostres estudiants mitjançant la unitat Carreres Professionals (E2.1-32). 

Convé assenyalar que, a banda d’aquestes dues grans àrees, hi ha una orientació ordinària que es presta 
a l’estudiant des de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), a més de l’orientació estructural de la 
Universitat mitjançat el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) (E5.1-1). 

La importància d’aquests aspectes per als centres de la Universitat de Barcelona s’evidencien en el 
contracte programa de graus i màsters. Concretament el document del curs 2013-2014 per a la facultat 
(E5.1-2) ja recollia unes prioritats acadèmiques que establien polítiques d’actuació. LGT Concretament en 
el punt 1.5 «Anàlisi i reformulació, si escau, del sistema d’informació i de les actuacions d’orientació al 
llarg dels estudis», sobre els sistemes d’informació, tutoria i orientació d’estudiants. Malgrat que el 
document no va tenir continuïtat, la reflexió realitzada en el curs 13-14 va generar una manera de fer. 
LGT 

En la mesura que es pretén que els serveis d’orientació acadèmica i professional arriben als principals 
grups d’interès, des del curs 2017-2018 la Facultat és activa en les diferents xarxes socials (E5.1-2). Així ha 
activat diversos i nous canals de comunicació, com per exemple, Flickr (2010) (E5.1-3), Twitter (2011) 
(E5.1-4), Facebook (2010) (E5.1-5) i Instagram (2017) (E5.1-6), a més dels ja existents Facebook (E5.1-7) i 
Youtube (2011) (E5.1-8). 

A continuació es detallen les actuacions i els recursos disponibles a la Facultat en aquest sentit. 

Orientació acadèmica als estudiants  i el Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) va néixer amb la finalitat d’orientar els estudiants de grau (especialment els 
de nou accés que accedeixen a la universitat per primera vegada, però també per a la resta)  i facilitar-los 
així la integració cap a la vida universitària.  

Per a assolir aquest objectiu, el PAT de la facultat assigna un tutor (professor del centre), el qual farà de 
guia i conseller per als estudiants al llarg dels diferents cursos acadèmics en que estigui vinculat a la 
facultat. Així, el tutor afavoreix la incorporació i adaptació de l’estudiant al nou entorn universitari, fa el 
seguiment acadèmic i l’orienta al llarg del seu pas pel grau, i l’aconsella durant els estudis, en base a les 
seves habilitats i preferències, amb la intenció d’aconseguir una bona integració professional futura al 
mercat laboral. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/pat
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/
http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/economiaempresa/contracteprograma/
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4620448
https://www.flickr.com/photos/economiaempresa/
https://twitter.com/UBFacEcoiEmpres
https://www.facebook.com/economiaempresaub
https://www.instagram.com/UBFacEcoiEmpres/
https://www.facebook.com/economiaempresaub
https://www.youtube.com/user/feeub
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En aquest sentit, les accions que ofereix el PAT per als estudiants de grau se centren en tres moments 
crítics del seu itinerari curricular:  

 Accés: transició des del batxillerat a la universitat i la seva incorporació a la facultat i a 

l’ensenyament. 

 Seguiment: decisions sobre l’itinerari curricular, l’especialització i l’elecció d’optativitat.  

 Finalització: decisions sobre la formació posterior (màster, doctorat, postgrau) i/o la inserció en 

el mercat de treball. 

Amb la intenció de facilitar la presa de decisions dels estudiants en aquests tres moments importants del 
seu pas per la facultat, aquests tres grups d’accions es planifiquen i programen amb la antelació suficient 
per a donar a conèixer el calendari als estudiants des de l’inici de les sessions informatives, tutories grupals 
i tutories individuals. 

El PAT de la Facultat d’Economia i Empresa presenta una característica singular, un valor diferencial en 
relació als plans d’acció tutorial d’altres centres de la UB. Es tracta de la tutoria entre iguals, la qual 
introdueix la figura de l’alumne tutor. Així, els estudiants de primer curs dels graus de la facultat, a més 
de tenir assignat un professor tutor que el guia, orienta i assessora al llarg del seu pas pel centre, té també 
a la seva disposició un estudiant tutor (de cursos superiors) que també el pot aconsellar i orientar. 

Per tant, l’objectiu de l’alumnat tutor es donar suport al professor tutor dels grups de primer curs. És un 
alumne veterà, pròxim a finalitzar els estudis, que es posa a disposició de l’estudiant de nou accés. La 
proximitat generacional i l’experiència com a estudiant que coneix el centre i l’ensenyament, fa més fàcil 
que doni resposta a aquelles qüestions més relacionades amb el dia a dia del nou estudiant i, així, 
contribuir a una adaptació més satisfactòria i motivadora al nou context universitari.  

El PAT de la facultat també contempla dues situacions excepcionals:  

 Tutoria per a esportistes d’elit: els estudiants que compleixen els requisits establerts per la 

normativa, poden inscriure’s a la tutoria específica per a esportistes d’elit, la qual presenta 

algunes particularitats per a fer un bon acompanyament d’aquests estudiants i esportistes al 

llarg de la seva formació universitària.  Aquests estudiants tenen el suport d'un tutor/a que els 

fa el seguiment durant tot el grau i informa cada semestre de la seva situació al professorat. Un 

dels objectius és que es permeti una certa flexibilitat en l’assistència a classe i en les dates de 

les proves d'avaluació, sempre i quan aquestes coincideixen amb les seves competicions 

esportives.   

 Tutoria per a estudiants amb necessitats d’especial recolzament educatiu: dirigida a integrar i 

normalitzar la diversitat funcional dels estudiants de la facultat i amb la vocació 

d’acompanyament integral i global al llarg de la formació a la universitat. Aquests estudiants, a 

més de tenir el tutor/a del seu grup, tenen un tutor/a per les seves necessitats específiques, 

que els fa el seguiment durant tot el grau. El protocol que es segueix es base en la celebració de  

reunions semestrals amb el tutor/a, a més de les que siguin requerides pels estudiants. El 

tutor/a envia cada semestre a tot el professorat de cada estudiant l'Informe del Servei 

d’Atenció a l’Estudiant (SAE) sobre les seves  dificultats i les adaptacions que se li han de fer. 

Quan es necessari també es posa en contacte amb els professors per tal de garantir que 

aquestes adaptacions es duguin a terme. Els tutors/es del estudiants amb necessitats d’especial 

recolzament educatiu donen suport a aquests estudiants per assegurar la seva accessibilitat a 

tots els serveis de la Facultat. 
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El PAT compta amb un espai al Campus Virtual amb 7.500 estudiants registrats, on hi ha informació sobre 
totes les activitats d’orientació, materials de suport, etc. A més s’assignen un seguit de professors que 
participen com a tutors del PAT 

Aquest espai conté també la informació sobre les activitats d’orientació programades, els materials de 
suport per als estudiants o professors, les noticies d’interès, etc. per a tots els ensenyaments i per a tots 
els grups (E5.1-9 Tutors del GEI). 

Les persones que formen el PAT (coordinació, tutors, alumnes tutors) són els agents principals per 
identificar possibles noves necessitats d’orientació, les quals es fan evidents generalment a través de les 
sessions de tutoria (de grup, entre iguals, en petits grups, individuals), de la comunicació directa via correu 
electrònic entre estudiants i tutors, i dels missatges al campus virtual.  

També mitjançant les sessions específiques sobre determinats temes que es demanden o que 
l’experiència ha constatat que són més desconeguts, de més interès o de més utilitat. 

El PAT és coordinat per un/a professor/a de la Facultat, nomenat pel degà/ana de la facultat. La 
coordinació del PAT s’insereix dintre de l’estructura organitzativa de l’àmbit acadèmic de la facultat. 

Compta amb un/a estudiant en formació que en dona suport amb la gestió diària. Els professos de la 
Facultat s’inscriuen de forma voluntària per formar part de l’equip de tutors PAT (actualment són 74), 
cada un d’ells tutoritza un grup (els de 1r curs) o un conjunt d’alumnes de 2n, 3r i 4t curs. La participació 
en l’equip de tutors es reconeguda en el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) dels professors que en formen 
part. 

 

La orientació als estudiants de programes de màster 

A banda del PAT específic per a graus, l’acció tutorial per als estudiants dels ensenyaments de màster 
universitari es duu a terme directament des de la coordinació del màster —o persona en qui la Comissió 
de coordinació delegui— qui exerceix i promou les activitats pròpies de tutorització i seguiment acadèmic 
dels estudiants. 

Habitualment són els coordinadors de màster els que fan a les entrevistes amb els candidats potencials 
interessats en aquests programes, i els què, posteriorment, atès el menor nombre d’estudiants que es 
matriculen en màsters en comparació amb els graus, fan l’orientació i el seguiment de la seva evolució 
formativa. 

En aquest sentit, a més de la tutorització individualitzada, els coordinadors de màster programen sessions 
informatives per al grup complet, habitualment, per orientar-los a l’inici de curs (sessions de benvinguda) 
o per explicar-los aspectes acadèmics concrets del pla d’estudis, com ara els treballs finals de màster o les 
pràctiques externes (en el cas dels màsters que les tinguin com a  curriculars). 

Aquests processos estan recollits en el PEQ 050, on es detallen tots els processos vinculats a l’orientació 
acadèmica dels estudiants, tant de les línies del PAT com de les accions concertades d’orientació (E3.0-7). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/0/tutors_gei.pdf/5bf79d0b-1dd5-505e-3624-d9ce2a4c4dd9
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_050.pdf/fbafefbb-07ce-e9bb-2e78-2f6ac1f2474e
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Accions d’orientació acadèmica  

Es tracta d’accions de promoció, difusió i captació d’estudiants, dissenyades des de la facultat per donar 
a conèixer l’oferta acadèmica de la facultat als possibles futurs estudiants. Des de la Facultat d’Economia 
i Empresa es realitzen les següents: 

 

Accions de difusió 

Aquesta tipologia d’acció ajuda a l’adequació del estudiant a l’ensenyament i a que l’alumne conegui 
l’oferta de la facultat per a saber quin ensenyament es més adient per a les seves necessitats. En concret, 
la FEE realitza les següents accions: 

Portal Futurs i nous estudiants. És una unitat del Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB que treballa per 
oferir al professorat i alumnat de secundària la màxima informació sobre els ensenyaments que 
s'imparteixen a la UB i l'orientació més adient per accedir amb èxit al món universitari (E5.1-10).  

Amb el mateix objectiu la Facultat disposa també d’un apartat al web amb informació per als futurs 
estudiants. 

Visites a centres de secundaria.  El grup d’Aprenentatge Servei, grup de treball de l’ICE de la Universitat 

de Barcelona (ApS-UB), porta a terme un projecte interdisciplinari anomenat “Compartir idees” dirigit a 

estudiants de 3er i 4art d’ESO i batxillerat. Es tracta de conferències-taller, que imparteixen alumnes de 

la universitat a la classe dels estudiants de secundària, sobre temes que els universitaris estan estudiant 

i aprenent i creuen d’interès per animar als estudiants prendre consciència del seu possible futur 

universitari. Varis professors de la Facultat han introduït aquesta opció d’aprenentatge en la seva 

matèria i tenen grups d’estudiants que fan aquesta activitat. Els centres de secundària fan la sol·licitud 

sobre el programa de conferències-taller que elabora el grup d’ApS-UB. 

Visites concertades per a estudiants potencials. El Servei d’atenció a l’estudiant de la Universitat de 

Barcelona (SAE) te un programa anomenat “La UB s’apropa,” dirigit als alumnes de batxillerat o de Cicles 

Formatius interessats en conèixer els estudis que s'imparteixen a la UB (E5.1-11). 

L'objectiu d'aquesta activitat és proporcionar l'opció que els alumnes dels centres de secundària d'arreu 

de Catalunya assisteixin a una xerrada informativa sobre el que representa estudiar en aquesta 

universitat així com sobre els diferents graus que s'hi imparteixen. 

Saló de l’ensenyament. La UB participa al Saló de l’ensenyament de la Fira de Barcelona per presentar la 

seva oferta formativa. En la propera edició del 2019, la Facultat comptarà amb el suport de més 

estudiants en formació que en edicions passades, que informaran als futurs estudiants sobre les 

característiques dels graus que ofereix. 

Olimpíada d’Economia. Es tracta d’un concurs de caràcter acadèmic que té com a objectiu estimular 

l’estudi de l’economia i de l’empresa entre els joves i fomentar els vincles entre els estudis de 

secundària i d’universitat (E5.1-12). La Facultat organitza la fase local a Barcelona de la Olimpíada 

Nacional d’Economia (E5.1-13) des del curs 2013-2014, de forma coordinada amb el conjunt de totes les  

facultats d’economia i empresa del sistema universitari públic català.  

La Facultat al Futura, el saló dels màsters i postgraus. La UB participa també al Saló Futura (fira annexa 
al Saló de l’Ensenyament) per presentar la seva oferta acadèmica de màsters i postgraus. La Facultat 
també hi està present amb estand propi amb l’oferta de màsters universitaris i màsters propis. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/nous-estudiants
http://www.ub.edu/grupapsub/
http://www.ub.edu/futurs/apropat-ub.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/olimpiada/
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/olimpiada-nacional
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 Notícia de la participació de la FEE al Futura 2018 (E5.1-14).  

Jornada de Portes Obertes . Aquesta sessió està pensada per als possibles futurs estudiants interessats 
en algun dels ensenyaments que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa (E2.1-44). 

En aquest sentit, s’estructura en una primera sessió de benvinguda institucional per part del degà/ana i 
el/la vicedegà/ana acadèmic/a de la facultat, uns sessió per als interessats en un mateix grau per part 
del/a cap d’estudis corresponent i una visita guiada per la facultat amb els estudiants tutors del PAT.  

Els estudiants interessats ens preinscriuen prèviament per tal de facilitar la organització de la jornada per 
part de Coordinació d’Ensenyaments de la facultat. 

 

Accions de benvinguda 

Aquestes accions connecten amb el perfil dels estudiants d’entrada. Són les següents: 

Apartat web de Benvinguda a la UB. Espai de consulta de  la informació necessària per a la matrícula i 

per demanar beques, i començar a conèixer la Universitat de Barcelona. (E5.1-15) 

Sessions informatives sobre el procés de matrícula per als estudiants de nou ingrés. La facultat organitza 
sessions informatives, adreçades als estudiants de nou accés, específiques per al procés de matrícula, on 
es donen les pautes per escollir itineraris, grups, horaris, tipus de dedicació (temps complet o parcial), 
consells sobre el reconeixement d’assignatures cursades anteriorment, etc.  

Es planifiquen per a cada grau, al mes de juliol, i estan dirigides pel/la vicedegà/ana acadèmic, els/les caps 
d’estudis corresponents, així com pel cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED). A més, compten 
amb la col·laboració dels estudiants tutors del PAT.  

Durant aquestes sessions es lliura als estudiants el dossier de matrícula amb la informació pràctica del 
procés de matriculació i les informacions bàsiques sobre l’inici del curs. 

 Informació de les sessions informatives, curs 2018-19 (E5.1-16) 

 

Jornades de benvinguda als estudiants de primer curs. A l’inici de curs, en el marc de la setmana de 
benvinguda i del denominat curs de transició batxillerat-universitat, la Facultat organitza unes sessions de 
benvinguda adreçades als estudiants de nou accés. 

A més de la benvinguda institucional per par del degà/ana, hi intervenen el/la vicedegà/ana acadèmic/a i 
els/les caps d’estudis, per presentar-los la Facultat. També hi participen els responsables dels serveis que 
la facultat posa a disposició de tots els estudiants durant la seva estada de formació al centre (PAT, 
Biblioteca, Serveis Lingüístics, Oficina de Carreres Professionals, Oficina de Relacions Internacionals, 
Escola d’Idiomes Moderns, Servei d’Esports, etc.). 

 Notícia de les jornades de benvinguda als estudiants de nou accés, curs 2018-19 Cursos de transició 

i jornades de benvinguda (E5.1-17) 

 

Acollida dels estudiants de màsters universitaris de la Facultat. La facultat organitza a l’inici de curs un 
acte d’acollida adreçada als estudiants dels màsters, amb la participació del degà/ana, el/la delegat/da 
del Rector per als Màsters i Postgraus, el/la responsable de l’Oficina de Màsters i Doctorat, i els/les 
coordinadors/es de cada màster, així com representants dels serveis transversals que tenen a la seva 
disposició (Biblioteca, Serveis Lingüístics, Oficina de Carreres Professionals, Oficina de Relacions 
Internacionals, Escola d’Idiomes Moderns, Servei d’Esports, etc.). 

 Notícia de l’acollida dels alumnes de màsters, curs 2015-16 (E5.1-18)  

http://www.ub.edu/futurs/jpo/economia-empresa.html
http://www.ub.edu/benvinguda/
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/matricula-nou-acces-gei
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16346
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16346
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=12400
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Tutoria entre iguals. Activitat que forma part del PAT i es fa exclusivament per a estudiants de primer 

curs. És tracta d’unes sessions de tutoria que posa en contacte els alumnes de nova incorporació amb 

alumnes veterans (estudiants tutors) que, com a “germans grans”, els transmetran la seva experiència i 

els introduiran a la cultura universitària en general i a la de la Facultat en particular. 

Tutories transversals: Es tracta de sessions de tutoria, dins de la pròpia estructura del PAT, destinades 
específicament a alumnes amb necessitats d’especial recolzament educatiu i a alumnes esportistes d’elit. 

Cursos de transició. Com hem explicar a l’estàndard 1.3, es tracta d’uns cursos de transició batxillerat-

universitat que volen facilitar l’accés dels estudiants en els estudis universitaris en àmbit determinats. 

Tradicionalment aquests àmbits s’han focalitzat en  potenciar la formació en les eines de l’anàlisi 

matemàtica, en el coneixement de l’entorn sociohistòric, en els procediments de treball intel·lectual, així 

com la capacitat oral i escrita de comunicació dels estudiants. Cursos de transició i jornades de benvinguda 

(E1.3-19) 

Accions de seguiment 

Una vegada superada l’etapa inicial d’accés a la universitat on les accions orientatives als estudiants són 
especialment necessàries, la facultat realitza també accions de seguiment al llarg dels estudis. És tracta 
de: 

Tutories personalitzades estudiant-tutor: Es realitza a petició de l’alumne quan aquest ho necessita, o 
també a petició del tutor quan el tutor ho estima convenient.  

Informació relacionada amb els programes de mobilitat. Sessions informatives sobre els programes de 
mobilitat. Es convoquen diferents sessions informatives sobre els programes de mobilitat internacional 
per incentivar els estudiants a participar-hi i per donar-los la informació necessària (E5.1-20).   

A la vegada, també es fan sessions de benvinguda per als estudiants internacionals o procedents 
d’universitats espanyoles d’intercanvi seleccionats per fer una estada temporal a la Facultat, tant en el 1r 
semestre com en el 2n. 

Paral·lelament, s’inicia el procés d’inscripció de programes de mobilitat, com per exemple el SICUE (E5.1-
21) i es donen ajudes per a la mobilitat internacional dels estudiants de grau (E5.1-22).   

Sessions informatives. Com s’ha esmentat a l’apartat “Sistemes d’identificació de noves necessitats 
d’orientació”, la Coordinació del PAT, amb la col·laboració dels tutors i alumnes tutors, identifica les 
possibles necessitats d’orientació manifestades pels estudiants a les sessions de tutoria (de grup, entre 
iguals, en petits grups, individuals), a la comunicació directa, o que l’experiència ha constatat que són els 
temes més desconeguts, de més interès o de més utilitat.  

Amb la col·laboració dels responsables de diferents serveis de la Facultat, organitza una sessió específica 
per tractar aquells temes que més es demanden (sobre programes de mobilitat (E5.1-23), sobre 
practiques curriculars i no curriculars (E5.1-24), etc.). 

 

Sessions informatives per a la matriculació dels estudiants (a partir de segon curs) (E5.1-25). Des de 

gestió acadèmica es realitzen 2 sessions informatives per als alumnes de nou ingrés a grau. La primera 

és per als alumnes de primera matrícula i la segona, pels alumnes de segona matrícula. En aquestes 

sessions s’informa dels diferents aspectes importants del procés de matrícula: Com es fa, on es fa, els 

descomptes disponibles per a cada situació, els documents que s’han de presentar, com presentar-los, 

el preu de matrícula, etc. 

http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16346
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16346
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16733
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=15730
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=15730
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16837
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16733
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16079
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/matricula-2n-en-endavant-gei
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 Accions de finalització dels estudis 

En relació amb les accions adreçades a donar suport en el moment de finalitzar els estudis, es 
desenvolupen accions de formació i orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat en altres 
estudis. Es tracta d’accions conjuntes amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) relacionades amb la 
inserció laboral o la difusió dels programes oferts pel SAE. Es fa difusió de totes aquestes activitats a través 
del fòrum de noticies del PAT. 

Acte de graduació dels ensenyaments de grau. L’acte de graduació és un acte acadèmic (i també festiu) 
de reconeixement a l’esforç realitzat per part dels estudiants al llarg dels cursos acadèmics previs fins 
aconseguir l’estatus de graduat/da.  

Adreçat a estudiants i familiars, l’acte està presidit pel degà/ana de la facultat i hi participa com a padrí 
de la promoció un antic estudiant del centre amb una trajectòria professional reconeguda. També hi 
intervé un estudiant en representació de la seva promoció. 

A l’acte de graduació hi poden participar tots els estudiants de grau que hagin tancat el seu expedient 
acadèmic durant el curs anterior, i hagin sol·licitat l’expedició del títol. Els alumnes-tutors del PAT 
col·laboren amb Coordinació d’ensenyaments durant la celebració de l’acte.  

Els actes de graduació celebrats durant el darrer trimestre del 2018 incorporen, a iniciativa del Deganat, 

una nova iniciativa, que es preveu que tingui continuïtat en les properes edicions. L’objectiu d’aquesta 

nova iniciativa és «contribuir a promoure la millora de la qualitat docent del centre i reconèixer la bona 

tasca docent del professorat». D’aquesta manera,  es lliuraran per primera vegada distincions al 

professorat més ben valorat pels estudiants. En concret, la Facultat distingeix els docents més ben valorats 

segons les enquestes d’opinió de l’alumnat de grau que fa la UB cada curs. En tots els casos, els docents 

guardonats han obtingut una qualificació mitjana de 9 o més punts en els quatre ítems de l’enquesta 

d’opinió: satisfacció general amb el docent, clima de comunicació i relació amb els estudiants, transmissió 

amb claredat dels continguts i compliment adequat de les tasques com a docent (pla docent, programa 

de l’assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.). També s’ha tingut en compte que 

l’enquesta l’hagin respost més del 35 % dels matriculats, i que el nombre global de persones matriculades 

a l’assignatura sigui rellevant. 

Com a reconeixement de l’esforç realitzat, en totes les cerimònies de graduació també es farà un 

reconeixement als estudiants amb més bons expedients acadèmics, amb una nota mitjana superior a 8. 

 Notícia de l’acte de graduació dels alumnes de GEI 2017-18 (E5.1-26)  

 Premis als docents mes ven valorats per les enquestes de satisfacció dels estudiants (E5.1-27 i E5.1-

28). 

Acte de graduació dels ensenyaments de màster. En aquest cas, es tracta de l’acte de reconeixement als 
estudiantes que han finalitzat un programa de màster a la facultat.  

Adreçat a estudiants i familiars, l’acte està presidit pel degà/ana de la facultat i hi participa com a padrí 
de la promoció un antic alumne del centre amb una reconeguda trajectòria professional.  

 Notícia de l’acte de graduació de màsters 2017 (E5.1-29) 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16445
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/10/051.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16607
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16607
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=15112
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Orientació de la carrera professional dels estudiants per facilitar la 
incorporació en el mercat laboral  

La Facultat compta amb una unitat de Carreres Professionals que té com a principal objectiu aconseguir 
que el nivell i la qualitat de la inserció laboral dels nostres estudiants —tant de grau en els seus dos últims 
anys, com de màster—sigui de les més elevades del sistema universitari català. Per fer-ho s’han 
desenvolupat múltiples actuacions, entre les quals es vol destacar un servei d’orientació de la carrera 
professional adreçat a tots els estudiants de la Facultat i l’oferta de pràctiques externes de qualitat.  

La unitat de Carreres Professionals està ubicada en un espai on, a part de l’àrea de treball i d’atenció als 

alumnes, professors i organitzacions, disposa d’una aula on es desenvolupen totes les sessions 

d’orientació. També compta amb dos despatxos per dur a terme assessorament individualitzat, processos 

de selecció per part d’organitzacions, tutories, etc. En la mateixa zona hi ha ubicat l’espai de treball 

col·laboratiu o coworking (E2.1-33) per a projectes emprenedors d’alumnes de la Facultat i també d’altres 

facultats, per desenvolupar aquesta activitat treball conjuntament amb el BIE. El Barcelona Institut 

d’Emprenedoria (BIE) és l’entitat de la Universitat de Barcelona encarregada de coordinar, impulsar i 

desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva promoció. A través del 

BIE s’impulsen i es desenvolupen les idees i iniciatives emprenedores. L’Institut és la porta d’accés a les 

capacitats i instruments de suport a l’emprenedoria que la UB posa a l’abast d’alumnes, ex-alumnes, 

professors i investigadors.  

Carreres Professionals compta amb un espai en el Campus Virtual (E5.1-34) on hi ha informació sobre totes 
les activitats de desenvolupament professional, materials de suport, com ara plantilles per al currículum 
en diferents idiomes, informació sobre pràctiques internacionals, voluntariats, graduate programs, etc. 
També hi ha una gran activitat a través de les xarxes socials Facebook i Twitter. Per tenir més impacte 
entre els estudiants, cada setmana s'envia un missatge informat d'activitat de desenvolupament 
professsional i altres de interés com visites d'empreses a al facultat. 

La unitat  de Carreres Professionals compta amb el suport del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) (E5.1-1) 
de la UB per dur a terme algunes activitats.   

La unitat va compta des de 2014 fins 2018 amb un projecte anomenat “Pla de desenvolupament del talent 

per a l’ocupació” que te l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels estudiants dels cinc graus que 

s’imparteixen a la Facultat (ADE, Economia, Sociologia, Estadística i Empresa Internacional), i els tres graus 

dobles (ADE-Dret, ADE-Matemàtiques, i Economia-Estadística), així com els màsters, postgraus i 

doctorats. Es tractava d’un pla per a millorar les competències i habilitats necessàries per potenciar la 

qualitat de la inserció laboral dels estudiants de la facultat. A la pàgina web de Carreres Professionals, es 

publiquen les memòries sobre l’oficina (E5-1.35), que inclouen dades sobre aquest projecte, les principals 

línies de servei i treball de l’oficina, els indicadors treballats, dades sobre els fòrums, justificació del 

pressupost, etc. Aquests indicadors sobre aspectes com les pràctiques externes, les entitats 

col·laboradores, l’avaluació dels tutors, el programa de desenvolupament professional, l’activitat 

desenvolupada en l’espai de coworking i el BIE, les jornades per a tutors i les enquestes d’Inserció laboral. 

Servei d’orientació de la carrera professional (Desenvolupament Professional) 

El servei d’orientació de la carrera professional consisteix a programar un conjunt d’activitats de 
desenvolupament professional especialitzades, impartides per experts i, en la majoria dels casos, per 
professionals d’empreses i organitzacions de primer nivell en el seu sector. D’aquesta manera aconseguim 
la participació activa dels ocupadors en la formació directa dels estudiants en competències i habilitats 
vinculades a carreres professionals. Entre aquestes activitats destaquen els cursos d’oratòria, tallers de 
currículums, identitat digital, realització de cartes de presentació, de dinàmica de grups, d’entrevistes, 
d’speed networking, sessions d’elevator pitch, tallers de LinkedIn, personal branding, assessment center, 
i tallers sobre com buscar feina. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/espai-de-coworking
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=13682
https://www.facebook.com/Carreres-Professionals-1509533449297626/
https://twitter.com/CarreresEcoEmUB
http://www.ub.edu/sae/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
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A la vegada, i amb el propòsit que els estudiants coneguin les seves possibles opcions laborals de futur, al 
llarg de tot el curs es duen a terme sessions en les que empreses i organitzacions expliquen les sortides 
professionals existents dins del seu sector, tant en l’àmbit d’àrees funcionals com d’organitzacions. Atesa 
la diversitat del perfil dels estudiants de la Facultat, s’han realitzat sessions amb organitzacions tant 
diverses com ara Triodos Bank, FATEC, PwC, Deloitte, KPMG, E&Y, Accenture, Garrigues, McKinsey, 
Google, Danone, Nestlé, Zurich, SCA i la Fura dels Baus, entre moltes d’altres.  

En concret, el curs 2017-18 es van fer 55 sessions, que van comptar amb la col·laboració de 61 empreses 
i organitzacions, amb més de 150 ponents que en la seva majoria eren responsables de recursos humans, 
socis, gerents, CEO o directors d’àrees, i en les que van participar més de 1154 estudiants, documentat a 
la memòria de desenvolupament professional (E5-1.36). Un senyal del posicionament de la Facultat és el 
fet que empreses líders en el seu sector incorporen la FEE de la UB com a universitat target en les seves 
campanyes anuals d’incorporació de talent. 

A part d’aquestes actuacions, Carreres Professionals ofereix un assessorament específic per a determinats 
col·lectius d’estudiants (per exemple, per a màsters amb temàtiques específiques) i assessorament 
individualitzat a tots els estudiants en un horari obert.  

 

Activitats de reclutament d’empreses a la Facultat 

Una acció exitosa per a la inserció laboral dels estudiants ha estat la programació d’un speed networking 
a la Facultat, per part d’empreses de consultoria i auditoria, dos vegades al any, ja que és en aquest 
moment quan les empreses inicien els seus processos de selecció de talent, i incorporen així estudiants 
nostres en els seus processos de selecció.  

L’itinerari de desenvolupament professional comença des de la incorporació de l’alumne, orientant els 
estudiants des de 1r curs sobre quins objectius haurien d’assolir cada curs si volen aconseguir amb èxit la 
transició cap al món laboral, fins als alumnes de 4rt de graus i de màster. 

Orientació via les pràctiques externes  

Tenint en compte que una de les principals vies d’accés al mercat laboral són les pràctiques externes, la 
Facultat ha estat treballant per incrementar-ne tant la quantitat com la qualitat. En aquest sentit, s’ha fet 
un esforç important per arribar a empreses globals i líders en els seus sectors que ofereixin pràctiques 
qualificades, i s’ha intentat promoure’n la conversió en feines estables.  

El curs 2017-18 es va tancar amb un elevat grau de satisfacció, per part de les empreses que ofereixen 
pràctiques, respecte a la formació i les competències dels estudiants, fet que ha augmentat les ofertes 
que rep l’alumnat. El sistema d’avaluació i acompanyament dels estudiants en pràctiques dissenyat a la 
Facultat facilita un seguiment i tutorització dels alumnes molt exhaustiu, la qual cosa permet que els 
professors tutors actuïn de mentors en aquesta primera etapa laboral (E5-1.35 i E5.1-37). 
 
Espai de coworking  

Actualment, en l’espai de coworking (treball col·laboratiu) hi ha 19 projectes actius que també són 
tutoritzats per un equip de professionals, els quals estan integrats en la unitat de Carreres Professionals, 
la Càtedra d’Emprenedoria, Alumni i al BIE.  

Per potenciar l’èxit dels projectes, s’ha dissenyat un programa d’iniciació a l’emprenedoria per als 
residents a aquest espai de coworking, en el que participen experts de diferents àmbits (financer, fiscal, 
comercial, etc.) que els assessoren en aspectes concrets.  

 

 

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2019/03/Memoria_Desenvolupament_Professional_17_18.pdf
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6342244/mod_folder/content/0/2018_Resum%20executiu_Jornada_Practiques%20Externes_Universitats_FEE-CP.pdf?forcedownload=1
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Fòrum Social i Emprenedor i Fòrum d’Ocupació  

L’oficina de Carreres Professionals, organitza 2 fires vinculades a l’ocupació dels estudiants de la Facultat: 
El Fòrum Social  i el Fòrum de l’Ocupació. Aquests fòrums tenen un gran èxit tant d’organitzacions 
participants com d’estudiants, així com de preselecció de candidats per a ofertes de pràctiques i de treball. 
Per facilitar al màxim l’assistència dels estudiants totes les sessions es programen de dilluns a dijous, de 
les 14 h a les 16 h. A la pàgina web de Carreres Professionals, es publica un informe sobre el Fòrum 

d’Ocupació (E5-1.34) en el qual s’especifica la programació del fòrum, les empreses i entitats assistents, 

la forma d’informar sobre el fòrum i les valoracions fetes. 

Participació en Jornades, Conferències i Congressos  

L’oficina de Carreres Professionals ha participat en diverses jornades, conferències i congressos. A més 
d’adquirir coneixements, aquesta participació també ha volgut difondre i transferir l’experiència de la 
nostra Facultat en aquells àmbit que són propis de l’Oficina (E5-1.35): 
 

 2015. Associació Catalana d’Universitats Públiques. Fórmules de col.laboració Universitat- 

Societat: Pla de desenvolupament del talent per a l’Ocupació. 

 2015. XIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas Externas. Recursos para 

un Practicum de Calidad, Poio (Pontevedra), 29,30 Junio y 1 julio 2015. Autores: Marta Espasa 

Queralt, Cristina Poblet, Raquel Villero, M.José Blazquez, Vanesa García. Titol: Evaluació de les 

pràctiques: Metodologia y resultados.  (http:/ http://reppe.org/poio/). 

 2016. IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Bellaterra 

(Barcelona), 5-7 de Juliol de 2016. Autores: M. Cristina Poblet Farrés, Marta Espasa Queralt, 

Raquel Villero Pi. Titol: Fórmules de col·laboració universitat-societat. 

 2017. XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas Externas. Recursos para 

un Practicum de Calidad, Poio (Pontevedra), 5, 6 y 7 de julio de 2017. Autores:  Autors: M. 

Cristina Poblet Farrés, Nuria Rodríguez Ávila, Raquel Villero Pi. Titol: Impacto del programa de 

desarrollo profesional para la mejora de la empleabilidad de los estudiantes de la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.  

 2017. I Congrés Universitat i Inclusió, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona, 

7 i 8 de novembre. Autors: Mercè Costa, Gloria Rubert, Núria Rodríguez-Avila, Andrés Coco, 

Cristina Poblet. Títol: Una aplicació específica del Pla d’Acció Tutorial. 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_i_estudiar_el_sistema

_dunis/accions_d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/I-congres-

internacional-sobre-universitats-i-inclusio/. 

 2018. Global Connections  International Careers Services, Berlin, 5-6 April, 2018, Assistència de 

Raquel Villero Pi, Directora de Carreres Professionals. 

https://www.ecce.network/files/Program_GCICS_07.pdf 

 2018. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Girona, 4- 6 de 

juliol de 2018. Autores: M. Cristina Poblet Farrés, Mercè Costa, Núria Rodríguez Ávila. 

https://www.cidui.org/wp-content/uploads/2018/06/Programa_CIDUI_2018.pdf  

 2018. IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Autors: 

M. Cristina Poblet Farrés. Título: Proyecto de Clínica Social  ApS de la Facultad de Economia y 

Empresa. https://eventos.uam.es/20800/detail/ix-congreso-nacional-y-i-europeo-de-

aprendizaje-servicio-en-educacion-superior.html  

 2018. IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior, 

Assistència de Núria Rodríguez Ávila.  https://eventos.uam.es/20800/detail/ix-congreso-

nacional-y-i-europeo-de-aprendizaje-servicio-en-educacion-superior.html  

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
https://www.ecce.network/files/Program_GCICS_07.pdf
https://www.cidui.org/wp-content/uploads/2018/06/Programa_CIDUI_2018.pdf
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Satisfacció dels estudiants amb l’orientació professional 

D’acord amb les diferents evidencies aportades (Memòria del desenvolupament professional i Memòria 
del fòrum d’Ocupació (E5.1-36) es conclou que hi ha un elevat grau de satisfacció, tant dels estudiants 
com dels ocupadors, amb l’orientació acadèmica i professional que la Facultat ofereix. 

Mobilitat Internacional de l’Estudiant 

La unitat de Carreres Professionals orienta la carrera professional dels estudiants per facilitar la 

incorporació en el mercat laboral. Des d’una altra perspectiva, l’Oficina de Relacions Internacionals 

també hi contribueix.  

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre amb una forta voluntat 

d’internacionalització.  A la base d’aquesta estratègia s’hi troba el convenciment que a través de la 

internacionalització els alumnes desenvolupen unes competències i destreses que poden afavorir una 

inserció laboral exitosa. Per això mateix aquesta Facultat estimula la mobilitat d’estudiants, sense deixar 

de banda, és clar, la mobilitat del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. Com 

ja s’ha indicat, disposa d’una oficina específica per a la mobilitat internacional, l’Oficina de Relacions 

Internacionals (ORI), dedicada a la gestió dels programes de mobilitat existents, la difusió d’informació 

sobre ajudes a la mobilitat, i la recerca i seguiment d’acords i convenis específics amb universitats d’arreu 

del món. Tota la informació concreta sobre programes i convocatòries de mobilitat es pot seguir en el 

web específic de l’ORI (E2.1-13) i en les xarxes socials esmentades anteriorment.  

Actualment (curs 2018-19), la facultat compta amb gairebé 800 estudiants d’intercanvi, considerant tant 

els estudiants estrangers (prop de 500 estudiants) com aquells que decideixen fer una estada a altres 

universitats d’arreu del món (gairebé 300 estudiants). En aquest sentit, és necessari destacar que la 

mobilitat dels estudiants del Grau d’Empresa Internacional és particularment elevada. En qualsevol cas, i 

per fer possible tots aquests intercanvis, la FEE ha signat més de 200 convenis específics amb universitats 

d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania, algunes de les quals tan prestigioses com la Universitat de New South 

Wales (Sydney, Austràlia), British Columbia (Canadà), Michigan (Estats Units), Kyoto (Japó), Buenos Aires 

(Argentina) o Amsterdam (Països Baixos). Les dades sobre l’evolució de la mobilitat d’estudiants a la 

Facultat poden consultar-se a l’apartat de Xifres ORI (E5.1-39), mentre que informació detallada 

corresponent als convenis específics es troba en els aplicatius de l’ORI (E5.1-40) i (E5.1-41). 

A més de gestionar i difondre els programes de mobilitat existent, l’Oficina de Relacions Internacionals 

organitza durant tot l'any una sèrie d'esdeveniments específicament dissenyats per promoure la 

interacció dels estudiants, els quals permeten crear una sòlida xarxa d'estudiants internacionals i locals. 

Això inclou, per exemple, les “welcome sessions”, els “welcome dinner” o bé programes específics, com 

el “buddy programme”, que es va implantar el curs 2010-11. En concret, el “Buddy programme” té com a 

objectiu apropar i afavorir el contacte i la interacció entre els estudiants de la Facultat i els estudiants 

internacionals que realitzen una estada acadèmica a la nostra Facultat. Per als estudiants de la Facultat, 

aquest programa els permet entrar en contacte amb la internacionalització que està experimentant el 

nostre centre, els apropa també a la diversitat cultural, coneixent i ajudant estudiants d’altres entorns 

culturals i idiomàtics i, per tant, amplia el bagatge personal dels nostres estudiant, i, finalment, actua com 

a incentiu per a la participació dels nostres estudiants en el Programes de Mobilitat Internacional. A partir 

del curs 2013-14, el “buddy programme” va gaudir de reconeixement acadèmic.  A tal efecte, es van 

dissenyar un seguit d’activitats i es van establir els requisits necessaris per participar-hi i obtenir el 

reconeixement acadèmic (E5.1-42). 

Amb l’intent de promoure encara més la mobilitat internacional dels nostre estudiants, i, per tant, de 

millorar les opcions d’ocupabilitat, la Facultat d’Economia i Empresa, a través de l’ORI, ha desenvolupat 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2018/12/Informe_forum_ocupacio_2018.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/buddy-programme/
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darrerament diverses accions. En primer lloc, ha dissenyat campanyes de promoció d’estades 

internacionals, mitjançant el disseny gràfic, l'ús de les xarxes socials i trobades amb alumnes,  específiques 

per a les millors universitats amb les que la Facultat té convenis propis. Es tracta d’universitats situades 

generalment entre les 100 millors del món segons el rànquing QS. En segon lloc, i com a complement del 

que s’acaba d’assenyalar, la Facultat d’Economia i Empresa ha convocat diversos ajuts a la mobilitat 

internacional per a promoure i estimular el procés d’internacionalització entre els/les estudiants de grau 

de la Facultat d’Economia i  Empresa de la UB en universitats de prestigi de fora de la Unió Europea i 

països associats que formen part del  Programa Erasmus+ a través de la realització d’estades acadèmiques 

semestrals o anuals. Aquests  ajuts, destinats a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció, estan 

finançats amb els ingressos de la Facultat d’Economia i Empresa corresponents als programes d’Study 

Abroad i, de moment, tenen una dotació econòmica total de 18.000 euros (E2.1-13 i 
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16837). 

Finalment, és necessari assenyalar també que la Facultat d’Economia i Empresa disposa de titulacions, 

com el Grau d’Empresa Internacional, i línies dins de diversos graus, impartides íntegrament en anglès. 

També disposa d’un número creixent d’assignatures de màster impartides en aquesta darrera llengua.  

 

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

Recursos per a l’aprenentatge: serveis bibliotecaris 

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI UB) es va 
crear a principis de l’any 2004 (E5.2-1). Integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la 
recerca i, entre d’altres, i està format pels CRAI biblioteques, és a dir, per les diferents biblioteques dels 
centres de la UB, entre  elles el CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa. El CRAI Biblioteca de la UB pertany 
al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) així com de i de la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN) 

El CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa disposa d’una única direcció de la gestió i un únic espai web 
(E2.1-40), malgrat que està dividida físicament en dos espais —ubicats a l’edifici 690— anomenats 
Biblioteca de Recerca i Biblioteca de Grau; mentre que el primer és més especialitzat, el segon està 
enfocat a facilitar espai i recursos als alumnes per a l’estudi i l’aprenentatge (taula E5.2-0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16837
http://crai.ub.edu/
http://www.csuc.cat/
http://www.rebiun.org/
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
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Taula E5.2-0 Característiques dels dos espais del CRAI Biblioteca de la Facultat 

Espais del CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa 

Nom Biblioteca de Recerca Biblioteca de Grau 

Referència a les enquestes UB Biblioteca FEE Biblioteca Campus Nord 

Accés Des de l’interior de la 
Facultat (edifici 690) 

Des del carrer John Maynard 
Keynes, 1-11 

Obert a la nit en període d’exàmens No Sí 

Obert el cap de setmana i festius No Sí 

Fons per als estudiants de grau No Manuals i bibliografia 
recomanada als 5 graus 

Fons especialitzat Economia, empresa, 
estadística i sociologia 

Ciències econòmiques, 
socials i jurídiques 

Font: web del CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa 

La peculiaritat de la Biblioteca de Grau és l’accés des del carrer; això li permet oferir un horari molt més 
flexible, independentment que tota la resta de la Facultat estigui tancada, com passa els caps de setmana, 
els festius i a les nits (fins a les 6 h) durant els períodes d’exàmens (gener i juny). En ser de les poques 
biblioteques amb aquest horari, els estudiants d’altres facultats també en fan ús, i per aquest motiu a les 
enquestes de la UB se la denomina Biblioteca del Campus Nord. 

La informació general sobre les característiques i les activitats que es desenvolupen en el CRAI Biblioteca 
de la Facultat es poden trobar a la Guia (E5.2-2) i al fullet informatiu (E5.2-3).  

En relació amb els fons, i com s’ha assenyalat anteriorment, els dos espais del CRAI Biblioteca de la 
Facultat estan adreçats a satisfer dues finalitats ben diferents: la Biblioteca de Grau atén fonamentalment 
les necessitats dels estudiants dels cinc graus oferts al centre, és a dir, un nombre suficient dels manuals 
recomanats a les cinc titulacions. Per contra, la Biblioteca de Recerca està enfocada a oferir un fons de gran 
qualitat per als investigadors —principalment estudiants de màster, postgrau i doctorat, així com per al 
professorat del centre.  

Els fons estan formats per monografies, revistes en paper, recursos electrònics, tesis doctorals i material 
audiovisual. També disposen de col·leccions especials: el Fons de Foment del Treball, Biblioteca Ernest 
Lluch, Fons de Renfe, Fons Manuel Sacristán, Biblioteca Josep Ramon Santolalla, Fons de la Casa Amèrica 
de Barcelona, i Fons de l'Àrea d'Organització Econòmica Internacional (O.E.I) (E2.1-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66375/8/EiE_guia_esp_092018.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114215/4/EiE_coneixer_esp_092018.pdf
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
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Taula E.5.2.1.a. Valoració general dels serveis de biblioteca (2017) 

 Valoració 
biblioteca campus 

Valoració mitjana 
CRAI-UB 

Valoració global 2,89 3,07 

Espais 2,81 2,94 

Condicions ambientals (il·luminació, sorolls 
i equipaments) 

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) 

 

Si analitzem la satisfacció del alumnat respecte als serveis de biblioteca (Taula E.5.2.1.a), el serveis 
bibliotecaris de la Facultat tenen el nivell adequat per facilitar l’aprenentatge autònom dels estudiants. 
Les mitjanes de valoració no s’allunyen massa de la dels valors mitjans de la UB i, en qualsevol cas, sempre 
es situen per sobre de 2 en una escala de valoració d’1 a 4. Potser l’únic element que es distancia 
significativament de la mitjana de la UB, i sobre el qual caldrà reflexionar, és el referit a la disponibilitat 
de punts de connexió, amb un valoració de 2,12 per la Facultat i de 2,58 per a la UB. 

Pel que fa als graduats, les enquestes de satisfacció dels titulats recents de graus mostren  una valoració 
força positiva pel que fa a l’ítem 14 («Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la 
docència han respost a les meves necessitats»). A l’enquesta corresponent al curs 2016-17, la darrera 
disponible, aquest ítem va obtenir una puntuació mitjana del 3,61, en una escala de valoració d’1 a 5. 
Aquesta puntuació s’apropa molt a  la mitjana de valoració de tota la UB, que és dels 3,83 (E5.2-4). No es 
disposa d’aquesta informació en les enquestes al titulats de màster, però segurament sembla força 
versemblant considerar que els resultats  de satisfacció no s’allunyarien extraordinàriament d’aquells que 
expressen els graduats.  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
http://www.ub.edu/gtr/pdf/Informe_Detallat_Item_Centre_EnqAQU_2017.pdf#pagemode=bookmarks
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Taula E.5.2.2.a. Préstecs i renovacions per ubicació i tipus d'usuari (2017) 

 Centre Total CRAI 

Alumnes de 1r i 2n cicle 21.135 352.525 

Alumnes de 3r cicle 4.653 81.052 

PDI 5.267 70.625 

PAS 1.022 17.049 

CBUC 416 13.031 

Altres 1.016 19.624 

TOTAL 33.509 553.906 

Font: Taula E522A (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

 

Taula E.5.2.2.b. Préstecs i renovacions per ubicació i tipus de préstec (2017) 

 Centre Total CRAI 

Préstec normal  14.087 276.988 

Préstec restringit   

Exclòs préstec  752 7.315 

Audiovisual  0 1.624 

Bibliografia recomanada  14.205 199.811 

Bibliografia recomanada cap setmana  357 1.696 

Portàtil  1.240 20.269 

E-reader  0 45 

Aparell òptic  1.147 8.349 

Sala treball  1.721 37.809 

SUBTOTAL Documents  29.401 487.434 

SUBTOTAL Equipaments  4.108 66.472 

TOTAL 33.509 553.906 

Font: Taula E522B (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
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Taula E.5.2.2.c. Nombre de visitants (entrades) (2017) 

 Centre Total CRAI 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - ANUAL - Global 292.335 3.098.537 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - ANUAL - Dissabtes i festius 108.115 361.232 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - MITJANA OCUPACIÓ DIÀRIA - Global 905 12.235 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - MITJANA OCUPACIÓ DIÀRIA - Dissabtes 
i festius 

1.126 6.195 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - DIES - Totals 323 --- 

ECONOMIA I EMPRESA GRAU - DIES - Dissabtes i festius 96 --- 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - ANUAL - Global 274.923 3.098.537 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - ANUAL - Dissabtes i festius 0 361.232 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - MITJANA OCUPACIÓ DIÀRIA - Global 1.354 12.235 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - MITJANA OCUPACIÓ DIÀRIA - 
Dissabtes i festius 

0 6.195 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - DIES - Totals 203 --- 

ECONOMIA I EMPRESA RECERCA - DIES - Dissabtes i festius 0 --- 

Font: Taula E522C (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment) 

 

Taula 5.2.2.d. Nombre de visitants (entrades) (2017) 

 Centre 

Alumnes de 1r i 2n cicle inscrits (1a) 7082 

Alumnes de 1r i 2n cicle han fet préstec (1) 2998 

Alumnes de 3r cicle inscrits (2a) 547 

Alumnes de 3r cicle han fet préstec (2) 171 

Font: Taula E522D (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080


 

 

C.  Estàndard 5  Autoinforme d'acreditació · 2019 113 

 

 

 

Taula E.5.2.2.e. Formació CRAI- Biblioteca (2017) 

 Formació 
a mida 

Formació 
programada 

Formació 
reglada 

Nombre de cursos impartits 
2 59 34 

Número d'hores 
2 69 52 

Número matriculats 
  826 

Número d'assistents reals 
7 157 602 

Font: Taula E522E (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment 

 

Quant als indicadors d’ús del CRAI Biblioteca de la Facultat podem observar que, atès el volum que 
representa, és un servei potencialment utilitzar pels alumnes de 1r i 2n cicle, seguit dels PDI en el cas de 
la facultat (Taula  E.5.2.2.a). D’altra banda, no s’observen diferències significatives entre préstecs normals 
i per bibliografia recomanada, un fet que contrasta amb les mitjanes de la UB, en la que sobresurt el 
préstec normal. Això significa que, comparativament, hi ha un ús més intensiu de la bibliografia 
recomanada a la Facultat a en el conjunt de la UB. Les taules corresponents mostren també que la facultat 
no ha realitzat préstec d’audiovisual o e-Reader (Taula E.5.2.2.b). Pel que fa al número de visitants o 
entrades (Taula E.5.2.2.c i E.5.2.2.d), i en correspondència amb el que s’observa a la taula E.5.2.1, els 
estudiants de primer cicle són els que més entrades tenen i, a més, no hi ha molta diferència entre el 
número de visites a la biblioteca de Grau i la de Recerca. La primera, d’aquestes biblioteques, a més, està 
oberta els dies festius, i per això registra visites dissabtes i festius. Finalment, i en relació amb la formació 
(Taula E.5.2.2.e), es pot observar que el CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa ofereix un total de 95 
cursos, dels quals la majoria són de formació programada, però també s’hi troba formació reglada i 
formació a mida. Amb més 600 assistents reals, la formació reglada és la que tanmateix té un major 
seguiment.  

En conclusió, malgrat l’elevat nombre d’estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa, i l’afluència 
d’estudiants d’altres centres, els serveis de biblioteca assoleixen una valoració força satisfactòria i 
similar a la mitjana de tota la UB. En base als indicadors disponibles, es considera que els serveis de 
biblioteca són, per tant, adequats a les necessitats dels estudiants i els seus fons s’adiuen amb  les 
necessitats de la titulació, són accessibles i, en bona part a través de les seves col·leccions especials, 
afavoreixen l’activitat de recerca del centre. 

Altres recursos 

A més del que ja assenyalat, la Facultat d’Economia i Empresa disposa de diferents recursos i serveis. A la 
taula E.5.2.1.b es pot observar la valoració dels alumnes respecte les diferents instal·lacions de suport a 
la docència. Tot i que en es troben dins de valors acceptables, la valoració de les aules és un element que 
obté una baixa valoració a les enquestes als estudiants. Per fer-hi front, la Facultat ha realitzat 
darrerament una inversió en la millora de les condicions de l’aulari, transformant en alguns casos el 
mobiliari i ampliant els punts de connexió elèctrica a les aules. En el darrer curs acadèmic, també s’ha 
millorat l’equipament informàtic de les aules.  

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2378413/mod_folder/content/0/E5.2-5%20Indicadors%20d%E2%80%99%C3%BAs%20del%20CRAI%20Biblioteca%20FEE.pdf?forcedownload=1
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Taula E.5.2.1.b. Valoració de les diferents instal·lacions de suport a la docència 

 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)  

Aquesta informació i la valoració sobre altres serveis està disponible a una enquesta realitzada des de 
l’UB, el qual realitza una comparativa entre les facultats i fa un anàlisi exhaustiu (E5.2-5) 

Amb totes les evidencies aportades, es pot concloure que les infraestructures docents i de suport a 
l’aprenentatge de la facultat donen resposta adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants i 
estan en sintonia amb els resultats de la UB. Tot i això, s’han constatat alguns àmbits de millora, com per 
exemple les aules, i, en aquest sentit, ja s’han començat a realitzar algunes accions. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080
http://www.ub.edu/gtr/pdf/SERVEIS%20I%20INSTAL%C2%B7LACIONS_INFORME%202018-compfac.pdf#pagemode=bookmarks
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Processos de Qualitat i Millores 

Respecte al SAIQU, com hem dit en els subestàndares anteriors, els procediments que s’emmarquen aquest estàndard són el PEQ 050 (E3.0-7), el PEQ 070 (E3.0-11), PEQ 
110 (E3.0-14), PEQ 120 (E3.0-15), i PEQ 130 (E3.0-16). 
 
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 

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 

Registre de les 
accions 

d’orientació 
sobre el número 

de crèdits a 
matricular 

 

Mail informatius 
sobre el numero 

de crèdits a 
matricular 

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 

Enllaç a la 
pàgina on està 
detallat el PAT 

 

Existència d’una 
pàgina web de 

facultat on sigui 
molt accessible 

51%-75% TC 
ISC 

2017 

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_070.pdf/7914a510-190f-5480-c6f8-6428bd3fb612
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_110.pdf/efea2075-5718-09d1-5256-b392a8bd05d5
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_120.pdf/cb3ccdf4-c7de-9f4a-91e8-89df734e6cda
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
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la informació del 
PAT per al 

usuari  

Redactar i 
aprovar un pla 
d’ocupabilitat 
per a totes les 
titulacions de 

grau de la 
Facultat 

TC-
050-
E51-

02-15 

És un objectiu 
central i, a més, 

existeix una 
notable pressió 

social per 
garantir 

l’ocupació dels 
graduats. 

Necessitat d’un 
pla 

d’ocupabilitat 

Millorar 
l’ocupabilitat i 
l'ocupació dels 

graduats 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2017-2018 No 

Existència d’un 
Pla 

d’ocupabilitat 
per a totes les 
titulacions de 

grau 

26%-50% TC 
AI 

2016 

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 

Existència d’una 
pregunta a les 
enquestes per 

poder participar 
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 

Registre de les 
accions 

d’orientació als 
alumnes que fan 

pràctiques 

 

E-mails 
vinculats a 
l’orientació 

d’alumnes que 
fan pràctiques 

10%-25% TC 
IAE 

2016 
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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 

Existència de 
Rúbriques 

d’avaluació de 
les 

competències 
transversals 

10%-25% TC 
IAE 

2016 

Delimitar els 
criteris pel 

reconeixement 
de les pràctiques 
extracurriculars 

TC-
070-
E51-

03-15 

Manca de 
criteris 

suficients en el 
reconeixement 
de pràctiques 

extracurriculars 

Necessitat de 
delimitar 

criteris pel 
reconeixement 
de pràctiques 

extracurriculars 

Establir criteris 
pel 

reconeixement 
de pràctiques 

extracurriculars 

Vicedegà/na 
de Relacions 

Externes, 
Compromís 

Social i 
Estudiants 

2018-2019 No 

Existència de 
criteris 

exhaustius pel 
reconeixement 

de les 
practiques 

extracurriculars 

50% TC 
IAE 

2016 

Formalitzar 
canals 

permanents de 
retroalimentació 
amb les entitats 

de pràctiques 
externes, per 

obtenir la seva 
opinió sobre el 

disseny dels 
ensenyaments, 

el seu 

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 

E-mails i 
registres 

vinculats a la 
formalització de 

Canals 
permanents de 

retroalimentació 

26%-50% TC 
IAE 

2016 



 

 

C.  Estàndard 5  Autoinforme d'acreditació · 2019 118 

 

 

 

funcionament i 
el perfil dels 

titulats 
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Valoració del Estàndard 5 

Al nostre entendre, la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona disposa de serveis 
d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat. A més del recursos  i serveis 
generals a la UB, la Facultat ha desenvolupat serveis d’orientació acadèmica específics, com és el Pla 
d’Acció Tutorial, que suporten adequadament el procés d’aprenentatge, així com uns serveis d’orientació 
professional, com és una oficina específica de Carreres Professionals, que faciliten la incorporació al 
mercat laboral. L’aposta per una decidida internacionalització de l’alumnat, amb l’existència de l’Oficina 
de Relacions Internacionals, van també en aquesta darrera direcció. De la mateixa manera, i bo i sabent 
que es disposa de marge per a la millora, també considerem que els recursos materials disponibles són 
adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de les titulacions, com demostren les valoracions 
realitzades pels principals grups d’interès, particularment els estudiants graduats. 
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Estàndard 6.  Qualitat dels resultats dels programes formatius  

Descripció: 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 i laborals 

La política i el model docent de la Facultat d’Economia i Empresa  

El curs 2009-2010, l’Equip de Govern de la Facultat, en el si de les comissions Acadèmica i de Màsters de 
la Facultat, va elaborar i discutir una estratègia de política docent que fixava els principals eixos d’actuació 
academicodocent de la Facultat en el context de la política acadèmica i docent de la Universitat de 
Barcelona.   

Aquesta estratègia academicodocent, que amb les corresponents revisions continua vigent a la Facultat 
d’Economia i Empresa, està orientada a assolir un doble objectiu, d’una banda, es persegueix una docència 
rigorosa i de qualitat amb un alt nivell d’exigència i, d’altra banda, millorar el rendiment acadèmic dels 
estudiants i la seva inserció professional (E1.5-1).  

Així, d’acord amb aquesta estratègia, les titulacions de la Facultat van ser dissenyades per desenvolupar 
els aprenentatges centrats en l’estudiant i basats en l’adquisició de competències. En aquest sentit, 
l’estudiant ha de tenir un paper actiu i participatiu en l’adquisició d’aquestes competències, alhora que el 
professorat ha d’assumir un rol de facilitador i orientador de l’aprenentatge de l’estudiant. Per tant, 
s’exigeix un alt compromís i responsabilitat tant al professorat com a l’alumnat. 

Tot això va anar tenint la seva plasmació en grups de treball, directrius, normatives i principals línies de 
treball del contracte academicodocent de la Facultat d’Economia i Empresa, tant per a graus com per a 
màsters universitaris, dels quals n’adjuntem documentació. 

D’aquesta manera, i des de l’any 2009, la Facultat disposa d’un model docent que segueix les Directrius 
per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona (E1.5-1). Aquest document normatiu 
va ser objecte d’un ampli debat i discussió entre el professorat i alumnat de la Facultat en reunions de la 
Comissió Acadèmica del centre. La Comissió Acadèmica del centre n’aprovà puntualment les 
modificacions i adaptacions pertinents. Els aspectes essencials del model docent dels graus de la Facultat 
d’Economia i Empresa s’expliquen a la web de la facultat (E6.0-1). 

El model docent de les titulacions queda palès a les normes que els regulen (vegeu l’estàndard 1.5). Per a 
totes les assignatures, el document que serveix de referència en l’àmbit de la Universitat és la Normativa 
reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges 
(E1.5-4); els elements clau són els següents:  

— Un pla docent detallat de cada assignatura en què es fa constar un nombre d’elements 

obligatoris que estableix la normativa de la UB. 

— L’especificació de la doble opció d’avaluació: avaluació continuada o avaluació única.  

— La concreció de diferents tipologies d’activitats (temps de treball presencial, de treball dirigit i 

de treball autònom). 

La metodologia docent 

Els crèdits ECTS  

Tenint en compte que els crèdits ECTS són un dels elements clau que incorpora l’EEES, la Facultat ha 
focalitzat l’atenció en un plantejament que té en el punt de mira la dedicació de l’estudiant en les diverses 
actives docents i formatives.  
Les diferents tipologies d’activitats es concreten en: 

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/DIRECTRIUS_ACADEMICODOCENTS.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/normativa/pas_pdi/DIRECTRIUS_ACADEMICODOCENTS.pdf
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145/13
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
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— Temps de treball presencial: dins de l’aula, inclòs en l’horari de l’assignatura i amb la presència 

del professor i el grup d’estudiants.  

— Temps de treball dirigit: dins o fora de l’aula, dedicat a activitats encomanades pel professor en 

què hi ha, com a mínim, un cert seguiment i direcció.  

— Temps de treball autònom: fora de l’aula, dedicat a activitats no encomanades pel professor i 

sense seguiment ni direcció. 

 
D’acord amb la normativa establerta per la Universitat (E1.5-4), la planificació docent es basa en 
l’assignació de 25 hores de dedicació total de l’estudiant per a cada crèdit ECTS (Article 3, punt 8. Per 
exemple, una assignatura de 5 ECTS implica 125 hores de dedicació), i en què el criteri general en la 
distribució d’hores de dedicació per a totes les assignatures —tant obligatòries com optatives— és 
d’aproximadament un terç per a cada tipologia. Així doncs, seguint amb l’exemple, un terç d’aquesta 
dedicació de l’estudiant (per exemple 45 h) és seguiment de docència presencial (essencialment de 
caràcter teoricopràctic); un altre terç (p. ex. 40 h) és de treball dirigit i tutoria; i un últim terç (p. ex. 40 h) 
és de treball autònom.  

A partir d’aquest model docent, cada assignatura ha planificat la seva metodologia en funció de la matèria, 
dels recursos docents i dels recursos d’aulari; la flexibilitat en les sessions de docència presencial i en el 
tipus d’activitats docents és molt elevada, atesa l’especificitat de cada titulació, el tipus d’assignatura i el 
perfil dels estudiants. A nivell general sí que es pot assenyalar que hi ha un major pes de les activitats 
docents de treball dirigit dels estudiants; les assignatures preveuen activitats amb caràcter 
predominantment pràctic i teoricopràctic; i en relació amb les activitats avaluatives, hi ha més presència 
i pes de casos pràctics, resolucions de problemes i treballs de recerca teòrica i/o aplicada. 

Les activitats formatives 

 

Un cop establert el model docent de la Facultat a partir de la implantació de l’EEES, s’ha aprofundit en el 
disseny de les activitats formatives, en el benentès que l’element central de tota metodologia formativa 
són les activitats planificades i que aquestes poden tenir diferent tipologia segons el grau de protagonisme 
que adquireixin l’estudiant i el professor. 

El model docent per a les titulacions de la FEE es caracteritza per disposar d’una àmplia diversitat 
d’activitats formatives, d’entre les quals se seleccionen per a cada assignatura les més adients per facilitar 
l’assoliment, per part dels estudiants, de les competències establertes. Per exemple, i en l’àmbit de les 
activitats formatives, el model docent dels graus pivota essencialment en les activitats 
teoricopràctiques: alternança d’explicacions teòriques (tipus classe magistral) i d’exercicis pràctics o 
aplicats. Aplicacions que poden anar tant de l’anàlisi i comentari de textos, resolució de casos, comentaris 
d’enquestes, de gràfiques, debats, grups de discussió, simulacions i exposicions orals de treballs, entre 
d’altres, a la utilització de les aules d’informàtica per a assignatures quantitatives. En el cas dels màsters, 
les classes magistrals acostumen a tenir un major protagonisme.  

De fet, i a nivell general, les matèries de les diferents titulacions  utilitzen sovint les classes magistrals com 
a punt de partida per tal d’oferir una sòlida formació conceptual, a la vegada necessària perquè després 
l’estudiant pugui actuar de forma proactiva a les classes i pugui tenir un aprenentatge basat en el progrés 
autònom. El professor, a part de jugar un rol de referent conceptual i de dinamitzador de la progressió, 
tant individual com col·lectiva, de l’aprenentatge de l’estudiant, proposa i tutela la resolució d’exercicis i 
casos pràctics per aproximar l’estudiant a la realitat social, econòmica o empresarial pròpia de cada 
màster concret. Aquestes aplicacions poden consistir en l’anàlisi i comentari de textos, resolució de casos, 
comentaris d’enquestes o de gràfiques, debats, grups de discussió, simulacions o exposicions orals de 
treballs, entre d’altres; o també en la utilització de les aules d’informàtica en el cas d’assignatures amb un 
ús intensiu de programari informàtic.  



 

 

C.  Estàndard 6  Autoinforme d'acreditació · 2019 122 

 

 

 

A part de les activitats formatives que es concreten en classes presencials teòriques i pràctiques —que en 
el marc de la Facultat s’anomenen activitats teoricopràctiques—, el model docent de les titulacions de la 
FEE inclou també activitats dirigides i activitats autònomes. Sense pretendre ser exhaustiu en les possibles 
activitats dins de cada una de les modalitats, la Facultat va establir certes orientacions pel que fa a les 
activitats formatives (emanades de les directrius establertes per la UB), que es poden resumir en la taula 
E6.0-4. 

 

Taula E6.0-4  Activitats formatives organitzades per tipologia d’aprenentatge 

Tipologia d’aprenentatge 

Presencial 
(dins de l’aula) 

Tutelat/dirigit 
(dins o fora de l’aula) 

Autònom 
(fora de l’aula) 

— Exposició del professor 
— Exposició de l’estudiant: 

individual o grupal 
— Exposició de convidats 
— Debats (seminaris, grups de 

discussió, etc.) 
— Treball en grup 
— Simulacions (role-playing) 
— Activitats avaluatives 

— Projecte tutoritzat 
— Estudi de casos 
— Participació en fòrums 

virtuals 
— Lectures orientades 
— Tutories: presencials o 

virtuals 
— Treballs individuals o 

d’equip 
— Visites guiades 

— Lectures 
— Estudi personal: preparació 

d’exàmens, organització dels 
apunts i/o material 

— Cerca d’informació 
— Tutories lliures: individuals o de 

grup 

Font: Elaboració pròpia. Facultat d’Economia i Empresa 

De totes maneres, aquest és únicament un marc de referència, suficientment flexible per englobar la 
diversitat i heterogeneïtat de les diverses assignatures —quant al seu contingut i a les competències a 
desenvolupar— dels diferents màsters.  

Nous desenvolupaments metodològics 

Sense que suposi una alteració dels aspectes bàsics assenyalats fins ara, en els darrers cursos s’han 
desenvolupat noves metodologies docents. A més, i com ja s’ha assenyalat en anteriors apartats d’aquest 
autoinforme, el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, ha dissenyat el programa de 
Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (E4.3-14), per oferir solucions que permetin 
donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat 
de la docència a la Universitat de Barcelona. En aquest context, i a partir de les inquietuds i demandes 
detectades entre el professorat de la Facultat d'Economia i Empresa, s'han identificat un seguit de línies 
d’innovació docent que en forma de prova pilot impliquen l’ús de noves metodologies docents. En el curs, 
2018-19, han decidit participar-hi 95 professors de la FEE (E4.3-15), distribuïts en les següents línies 
temàtiques:  

Aprenentatge basat en problemes: L'aprenentatge basat en problemes o ABP és una metodologia 
d'aprenentatge actiu centrada en l'estudiant en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real, 
un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l'obtenció del 
coneixement. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar 
necessitats d'aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius 
d'aprenentatge establerts.  

Aprenentatge basat en projectes: L'aprenentatge basat en projectes és el resultat de l'esforç que ha de 
fer l'alumne per realitzar un projecte que dura tot el semestre i s’identifica com un producte tancat i 

http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/inici
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6306788/mod_folder/content/0/RIMDA%20GEI.xlsx?forcedownload=1
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/aprenentatge-basat-en-problemes
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/aprenentatge-basat-en-projectes
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“potencialment vendible”. És una activitat programada dins el procés d’avaluació continua d'una 
assignatura i permet a la vegada desenvolupar les activitats transversals de treball en equip. 

Aula inversa. Just-in-time: L’aprenentatge Just in Time Teaching (JiTT) és una estratègia docent que es 
basa en fer servir els resultats de les tasques desenvolupades pels estudiants fora de l’aula, i entregades 
amb antelació via Campus Virtual, per adaptar el contingut de les sessions presencials segons les 
mancances o les dificultat més habituals detectades pel professor. 

Aula inversa. TBL: Aquesta línia d’innovació docent combina la metodologia de l’aula inversa amb la de 
l’aprenentatge basat en equips o team-based learning (TBL). Es tracta d’una estratègia d’ensenyament 
innovadora i simple basada en el treball col·laboratiu que combina el treball individual fora de l’aula i els 
beneficis que proporciona el desenvolupament de tasques en petits equips dins de grups nombrosos 
d’estudiants. L’objectiu general d’aquesta doble metodologia és estimular la motivació, millorar 
l’aprenentatge i augmentar el rendiment dels estudiants. 

Avaluació per competències: La metodologia parteix del desenvolupament progressiu de la competència 
al llarg del grau, tot diferenciant un nivell inicial, un nivell intermedi i un nivell avançat. Cada nivell es 
defineix a partir d’uns indicadors, que al final s’hauran d’avaluar en base a unes rúbriques. Cada 
assignatura s’ha de comprometre amb el desenvolupament i avaluació d’una competència a un dels 
nivells establerts. 

Gamificació: La ludificació o gamificació (més coneguda pel terme anglès gamification) és l'ús dels 
elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest, amb l'objectiu d'orientar el comportament 
de les persones i aconseguir determinades fites, com per exemple aconseguir una vinculació especial amb 
els usuaris, incentivar un canvi de comportament o transmetre un missatge o contingut. 

Simulador d'empresa: Un simulador d'empreses és una emulació el més exacta possible, i depenent de la 
complexitat del simulador, del la forma com es comporta un mercat, en el qual s’intenten reproduir els 
elements i condicionants que determinen els resultats que pot obtenir una o un conjunt d’empreses. Un 
simulador per tant, vol reproduir la forma com actuarà un sector d’activitat determinat, fent que les 
empreses que es troben implicades en el procés de simulació interactuïn entre elles, de forma que les 
accions que una empresa fa afecten a les empreses competidores en el mateix sector; per fer-ho, intenta 
tenir en compte el major nombre de variables que, a l’igual que en el món real, tenen afectació sobre els 
resultats de les empreses. 

 

El model d’avaluació  

Tal com estableix la normativa d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB posterior a 
l’establiment de l’EEES (E1.5-4), hi ha una doble modalitat avaluativa dels estudiants, avaluació 
continuada o avaluació única. 

L’avaluació continuada 

Per defecte, tots els estudiants estan en règim d’avaluació continuada. Aquest plantejament, és una 
aposta clara de la Universitat,  que considera que aquest tipus d’avaluació té una dimensió formativa. 
Això significa que es posa en valor el procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir del seguiment del 
treball que realitza i dels aprenentatges que incorpora, de manera que es puguin introduir 
immediatament les modificacions necessàries per millorar tant el procés com els resultats. 

L’avaluació única 

Per aquells estudiants que ho sol·licitin formalment, l’avaluació pot tenir un caràcter únic. De fet, tots els 
estudiants de la UB tenen dret a acollir-se a la modalitat d’avaluació única. L’exercici d’aquest dret no pot 
comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es 
pugui obtenir. Tanmateix, l’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a 
l’assignatura. En aquest sentit, el procediment i calendari per acollir-s’hi està fixat en el pla docent de cada 

http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/aula-inversa-just-time
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/aula-inversa-tbl
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/avaluaci%C3%B3-compet%C3%A8ncies
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/gamificaci%C3%B3
http://www.ub.edu/rimda/economiaempresa/l%C3%ADnies/simulador-dempresa
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assignatura. Aquests terminis, que són aprovats pels Consells d’estudis, varien també  en funció de 
l’assignatura. 

El pla docent 

El pla docent de cada assignatura és un element clau en el procés d’avaluació. Aquest document conté els 
objectius d’aprenentatge, les competències i els continguts de l’assignatura; però a més, detalla el nombre 
de proves avaluables, la tipologia de cadascuna i el valor ponderat que tenen assignat. Això permet que 
l’estudiant sigui avaluat d’acord amb criteris, regles i procediments preestablerts i de coneixement públic. 
Els plans docents poden estar disponibles en Català, Castella i/o Anglès quan l’assignatura ho requereixi.  

Tanmateix, el pla docent informa també sobre el sistema d’avaluació única, amb indicació del tipus de 
proves o activitats i sobre el sistema de reavaluació; en conseqüència, el pla docent recull tota la 
informació necessària respecte de l’avaluació.  

Quant al procediment d’aprovació dels plans docents en graus, cada departament, un cop rebut l’encàrrec 
docent per part dels consells d’estudis, nomena el professor coordinador de cada una de les assignatures. 
Aquest professor coordinador elabora una proposta de pla docent i, per elaborar-lo, habitualment 
contacta amb el professorat que la impartirà, si hi ha més d’un grup. El consell de departament aprova la 
proposta de pla docent presentada pel coordinador de l’assignatura. A continuació el document passa, 
via telemàtica, al consell d’estudis, que abans d’aprovar-lo el revisa. Si hi ha alguna insuficiència, el pla 
docent torna al departament perquè l’esmeni. Finalment els plans docents, degudament examinats, són 
aprovats per les Caps d’Estudi, ja que el Consell va aprovar per unanimitat delegar en la Cap d’Estudis 
l’aprovació dels Plans Docents incorporats pels Departaments. Finalment, els caps d’estudis publiquen els 
plans docents al web de la Facultat per tal que els estudiants els puguin consultar. Pel que fa al Grau 
d’Empresa Internacional,  els plans docents de totes les assignatures de cada curs són aprovats per les  
Caps d’Estudis i es publiquen en el web de l’ensenyament a principi del mes de juliol, de manera que els 
estudiants els poden conèixer amb antelació, i sempre abans de la matrícula, que és a mitjan juliol per als 
estudiants de nou accés.  

Quant al procediment d’aprovació dels plans docents en màsters, un cop rebut l’encàrrec docent efectuat 
per la coordinació del màster, cada departament estableix el professor responsable de cada una de les 
assignatures, el qual rep l’encàrrec d’elaborar una proposta de pla docent. Generalment el pla docent 
s’encarrega al mateix professor de l’assignatura, però en cas de ser un professor associat, el departament 
nomena per aquesta tasca a un professor titular perquè aquests estan més avesats a les normatives 
acadèmiques que cal complir. En aquest darrer cas, el treball s’efectua conjuntament amb el professor de 
l’assignatura per acordar competències a assolir, metodologia i els sistemes d’avaluació més convenients. 
A continuació, la proposta ha de ser aprovada pel consell de departament, passant el document, per via 
telemàtica, al coordinador del programa de màster per a la seva aprovació; si es detecta alguna 
deficiència, el pla docent retorna al departament perquè en faci l’esmena. Finalment, després de ser 
aprovat per la coordinació del màster i revisat per la unitat de Serveis Lingüístics de la UB, el pla docent 
es publica. 

Aquest procediment de gestió dels plans docents dels graus i màsters universitaris —plasmat al PEQ 061 
(E3.0-9) — pretén que a l’inici de cada curs acadèmic els plans hagin estat aprovats i publicats, i que 
l’alumnat disposi de la informació adient amb l’anticipació necessària. 

El sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació de les titulacions de la Facultat no inclou cap protocol que estandarditzi el nombre 
d’activitats avaluables ni el percentatge que ha de representar cadascuna, però cal tenir en compte que 
la normativa de la UB limita el valor d’una prova o evidència a un màxim del 60% de la qualificació final 
de l’assignatura (E1.5-4). En relació amb els màsters universitaris, l’heterogeneïtat de les assignatures i 
metodologies docents implica l’ús de tipologies d’evidències diverses, segons es considerin les més 
adequades per avaluar el progrés dels estudiants i contribuir a ajudar-los a assolir les competències. 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_061.pdf/17033d13-eb81-f86c-6bbc-20184ea1af8f
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Els instruments d’avaluació són, per tant, molt variats i s’ajusten al que es preveu a les memòries 
verificades. Proves en paper: qüestionaris (d’elecció entre diverses respostes, de distinció veritable/fals, 
d’aparellament, etc.), proves objectives (respostes simples, completar la frase, etc.), proves d’assaig, 
mapes conceptuals i similars, activitats d’aplicació, estudi de casos, resolució de problemes, comentaris 
de textos, recensions de lectures, etc. Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions, 
debats, etc. Treballs dels estudiants: memòries, dossiers, projectes, carpeta d’aprenentatge, etc. En 
menor mesura, també s’utilitzen instruments basats en l’observació o simulacions. Els plans docents 
concreten els instruments emprats en cada cas. 

Quant a la fiabilitat del sistema d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, és responsabilitat dels diversos 
agents que intervenen en el procés d’elaboració dels plans docents: el professor responsable de 
l’assignatura, l’equip docent de l’assignatura el departament (que aprova els plans docents en l’àmbit 
d’actuació dels consells de departament), el coordinador del màster (amb la participació dels 
departaments que tenen docència assignada i els representants dels estudiants) i els consells d’estudis 
(amb la participació de tots els departaments i dels estudiants). 

Cal destacar el fet que el sistema d’avaluació establert és conegut per la comunitat universitària, 
especialment pels estudiants abans que es matriculin, arran de la publicació dels plans docents de les 
assignatures.  

Sota aquest model, la Comissió Acadèmica de la Facultat va establir que l’avaluació continuada havia de 
representar com a mínim el 40% de la nota final de l’estudiant, deixant flexibilitat i capacitat d’adaptació 
al perfil competencial de cada assignatura, el nombre i tipus d’activitats avaluables i la prova de síntesi, 
amb les ponderacions respectives –això sí sempre indicades en els plans docents. Això afavoreix que hi 
hagi diversitat d’exercicis avaluables, depenent de cada professor i de cada departament. 

En els casos concrets del Grau d’Empresa Internacional, la memòria verificada assenyala uns percentatges 
variables per matèria pel que fa a les activitats formatives i el sistema d’avaluació. Aquestes percentatges 
es revisen periòdicament i s’incorporen als Plans docents de les assignatures. En tots els casos, es compleix 
la normativa UB.  

En el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat la memòria de verificació assenyala per totes les assignatures 
del màster, excepte per a les Pràctiques externes i pel Treball Final de Màster, que tant les proves escrites 
com els treballs realitzats pels alumnes no podran puntuar un percentatge inferior al 25% de la nota total, 
ni tampoc un percentatge superior al 75% d’aquesta nota. Això implica, en conseqüència, que totes les 
proves escrites i treballs realitzats pels alumnes han de puntuar entre el 25% i el 75% assenyalats. 

  

El Treball de Fi de Grau (TFG) 

El TFG és una assignatura 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. Per tot això es pretén que l’estudiant apliqui gran part de la formació 
adquirida durant el grau, es propicia el caràcter multidisciplinari i l’aproximació metodològica a la 
resolució de problemes complexos, i es potencia el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents 
generats. 

Es tracta d’una assignatura singular que precisa d’una metodologia específica per a la seva avaluació i 
seguiment, ja que els graus de la Facultat tenen una elevada dimensió, aspecte que comporta que sigui 
imprescindible un màxim nivell de coordinació de criteris i procediments d’avaluació i seguiment entre els 
diferents i múltiples professors tutors de l’assignatura. Aquesta necessitat d’unificar criteris va impulsar 
en el seu moment la creació de la Comissió de TFG de la Facultat, on es tractaven tots els temes relacionats 
amb el TFG, com ara l’aplicació d’un sistema de rúbriques, la utilització del Campus Virtual i la creació 
d’una aplicació informàtica (E6.0-10).  

http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/tfg.php
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Tenint en compte aquestes competències que s’havien definit a la memòria de verificació per a aquesta 
temàtica i en cada grau, va dissenyar-se un pla de treball en el que es preveien quatre fases o moments 
del desenvolupament del TFG i, per tant, quatre fases d’avaluació i tutoria. En essència, el disseny, que ha 
resultat satisfactori, s’ha mantingut durant els darrers cursos. És el següent: 

— Fase inicial o de planificació: durant aquesta fase l’estudiant ha d’aprofundir en el tema o 

problema objecte d’estudi, buscant antecedents o fonts d’informació, estudiant les possibilitats 

d’aproximació al problema, la seva aplicació i definint-ne l’enfocament. L’output esperat en 

finalitzar aquest primer moment és que l’estudiant sigui capaç de proposar per escrit els 

objectius concrets, la metodologia a seguir i el seu pla d’acció per a la resta de moments del 

TFG. 

— Fase de progrés i seguiment (segon i tercer mes de docència del semestre): l’objectiu 

fonamental d’aquesta fase és supervisar els avanços en el desenvolupament del TFG, així com 

la utilització adequada dels recursos de comunicació escrita i oral. Com en la fase anterior, hi ha 

l’avaluació de les competències vinculades a la segona fase, on queda reflectit l’assoliment 

d’aquestes competències per part de cada estudiant. 

— Fase de finalització i de resultat: en aquesta tercera fase l’estudiant ha de finalitzar el TFG, és a 

dir, resoldre els problemes i dubtes que vagin sortint en relació amb el compliment del que s’ha 

previst, en la redacció de la memòria final, així com en l’establiment i redacció de les 

conclusions del treball i els aspectes relacionats amb la presentació de la memòria escrita i la 

presentació oral dins del grup de tutoria. 

 
Al final de cadascuna d’aquestes tres fases té lloc un procés d’avaluació en què el professor tutor avalua 
les diferents rúbriques associades a cadascuna de les fases. L’avaluació d’aquestes fases, i per tant la 
construcció de les rúbriques per a cadascuna d’elles, ha tingut en compte les competències corresponents 
associades a cada fase del TFG. 

— Fase final: El tutor ha de finalitzar el procés d’avaluació amb una valoració final del TFG (annex 

5) en què ha de fer constar la nota final del treball. Posteriorment, l’estudiant decideix —de 

comú acord amb el tutor—, si presenta el TFG en defensa pública o no. Si no el presenta, la 

nota és la que estableixi el tutor amb un màxim de 6,9. En canvi, si l’estudiant decideix 

presentar el TFG a defensa pública —mitjançant un pòster—, la nota del tutor compta el 40% i 

el 60% restant és del tribunal de la defensa pública, amb un màxim de 10. 

 
La normativa de TFG de la Facultat (E1.5-6) regula el procediment comú per a tots els graus, per bé que 
també en preveu alguna particularitat en el grau d’Estadística, ja que es interuniversitari. En els graus 
d’ADE, Economia i Sociologia els consells d’estudis fan l’encàrrec docent als departaments, i indiquen 
quants grups (línia temàtica) d’un màxim de 15 estudiants han de portar els departaments.  

La darrera tipologia possible de TFG és el que s’ha anomenat TFG vinculat a pràctiques externes (E6.1-11). 
Aquells estudiants que cursin simultàniament el TFG i les pràctiques externes curriculars poden vincular 
les dues assignatures. Els requisits que es demanen per vincular el TFG i les pràctiques externes curriculars 
són fer totes dues assignatures en el mateix semestre i demanar la vinculació abans de començar les 
pràctiques. L’estudiant té un tutor únic per les dues assignatures, que el tutoritza i orienta en les dues 
activitats. 

L’avaluació del TFG és continuada i inclou com a mínim:  

— Informe de seguiment per part del professorat tutor. 

— Presentació d’una memòria escrita amb un resum científic en anglès 

 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/normativa_tfg.pdf/f66411a9-7be6-9cac-210f-e68a6e35bd98
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5581784/TFG_adhoc.pdf/cd80be69-6328-086e-cd8c-a539b656f57a
http://www.ub.edu/economiaempresa/grau/doc/requisits_vinculacio_tfg_practiques.pdf
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Seguint la normativa d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB, l’estudiant té dret a l’avaluació 
única. Es preveuen dues modalitats d’avaluació dels TFG: sense presentació pública i amb presentació 
pública. 

a) Modalitat d’avaluació sense presentació pública 

L’avaluació sense presentació pública consisteix en l’avaluació del TFG per part del professorat 
tutor. El tutor de cada treball ha d’emplenar un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de 
consecució de les competències del TFG. L’avaluació sense presentació pública pot atorgar una 
nota final com a màxim de 6,9. L’avaluació del TFG ha de tenir en compte, sense oblidar 
l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents: la qualitat científica 
del contingut del treball; la qualitat formal del treball escrit; la qualitat expositiva oral i la 
capacitat de debat i defensa que l’estudiant ha demostrat al llarg de les sessions presencials. 

b) Modalitat d’avaluació amb presentació pública 

La modalitat de TFG amb presentació pública consisteix en una defensa pública i oral del TFG en 
format pòster (exposició gràfica del TFG), exposat en espais de la Facultat habilitats per a aquesta 
finalitat. La Comissió de TFG organitza el dia o dies dels TFG per a cada un dels ensenyaments. El 
pòster, així com la defensa de l’estudiant, són avaluats per la comissió o comissions d’avaluació 
del TFG de cada ensenyament de grau, formada per tres professors. Aquesta modalitat és la que 
han de dur a terme els estudiants que vulguin optar a una nota final de TFG de 7 o superior. La 
nota final es calcula com la mitjana ponderada entre la nota del professorat tutor (40 %) i la nota 
de la comissió d’avaluació (60 %). Abans de la defensa del TFG, el tutor de cada treball ha 
d’emplenar i fer arribar a la Comissió de TFG un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de 
consecució de les competències del TFG. 

Abans de l’inici del període d’avaluació i qualificació del TFG cada estudiant, juntament amb el seu tutor, 
ha de decidir la modalitat d’avaluació. 

Seguint el pla de llengües de la Universitat de Barcelona, l’estudiant pot elaborar i/o defensar el TFG en 
una tercera llengua. En aquest cas cal l’autorització de la Comissió de Treball Final de Grau. 

En darrer lloc, cal assenyalar que la Facultat ha establert un sistema de rúbriques d’avaluació del TFG per 
a cada una de les fases de seguiment i tutorització (E6.0-12) així com una aplicació informàtica que facilita 
l’organització, seguiment i avaluació del TFG (E6.0-10). Tota la informació està a l’abast de l’estudiant a 
l’apartat de la web corresponent (E6.0-13).  

La UB disposa actualment d’un dipòsit digital, que actua com a repositori de TFG (E6.0-14). Tal i com 
s’esmenta a la normativa del TFG al Art. 13, en aquest dipòsit s’incorporen Treballs d’una qualificació 
superior a 8, amb la prèvia autorització escrita de l’estudiant, que són de lliure consulta per a usos 
docents, de recerca o d’estudi personal, excepte en els casos en què l’autor manifesti explícitament el 
caràcter confidencial del TFG. 

El Treball Final de Màster (TFM) 

El TFM és una assignatura de síntesi, en què s’avalua globalment si l’estudiant ha integrat i assolit els 
coneixements apresos durant la titulació, i si ha adquirit les competències generals i específiques per al 
desenvolupament professional. Així, es tracta d’un treball autònom i individual que permet a l’estudiant 
mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al màster.  

Més específicament, el TFM és un projecte, un treball de recerca o una memòria que implica un exercici 
integrador de la formació rebuda al llarg del màster. Aquest exercici comporta que els estudiants apliquin 
els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster. La manera en 
què s’integrin aquests coneixements, habilitats, actituds i competències ha d’anar lligada als objectius 
concrets de formació i d’exercici professional propis de cada màster. 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6314362/mod_folder/content/0/TFG%20Orientacions%20i%20fases.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/economiaempresa-apps/ci/tfg.php
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145/10
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1201?locale=es
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Per tot això es pretén que l’estudiant apliqui gran part de la formació adquirida durant el màster, es 
propicia el caràcter multidisciplinari i l’aproximació metodològica a la resolució de problemes complexos, 
i es potencia el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents generats. 

La Facultat ha establert una normativa de TFM (E1.5-7) en què s’estableix l’objecte, l’organització, la 
matriculació, l’avaluació, així com tots els temes relacionats amb la seva assignació docent. 

El TFM s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un professor tutor, que ha d’actuar com a dinamitzador i 
facilitador del procés d’aprenentatge. És responsabilitat de la comissió coordinadora de cada màster dur 
a terme l’encàrrec docent de tutoria dels TFM; normalment aquesta tasca està delegada en la figura del 
coordinador.  

Per a l’assignatura singular de TFM no s’han establert directrius ni procediments estandarditzats per a 
tots els màsters, sinó que es permet la flexibilitat i adaptabilitat suficient al disseny formatiu dels màsters 
i als perfils diferents dels estudiants. Així, l’assignació de tutor i de tema per a l’alumnat es fa segons el 
procediment descrit en cada pla docent. En l’apartat Professorat del TFM, de l’estàndard 4.1, es detallen 
els criteris d’assignació dels professors tutors i de la supervisió de l’avaluació; i es presenten, com a 
evidències, unes guies per a la realització del TFM corresponent al màster de Comptabilitat i fiscalitat 
(E6.0-15).  

Aquestes guies descriuen en detall les característiques que ha de complir el treball, les funcions dels tutors 
i tribunals i els procediments a seguir durant el període d’elaboració i defensa del TFM. Les guies, que cal 
seguir obligatòriament per alumnes, tutors i membres dels tribunals, són penjades al campus virtual del 
Treball Final de Màster, en el qual tenen accés les tres parts esmentades que participen en la redacció, 
supervisió i avaluació del TFM.  

Pel que fa a la difusió dels TFMs realitzats, el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat publica, per a cada  curs, 
els millors treballs de cada màster es publiquen en la plataforma del dipòsit digital de la UB (E6.0-16). 
Aquest mateix màster, i amb l’objectiu que es reconeguin i difonguin els TFM qualificats d'excel·lent, 
presenten aquests treballs a premis, sempre amb l’autorització de l’alumne que l’ha realitzat.  En el 
campus del TFM d’aquest màster, s’informa als alumnes del premis existents alhora que es dóna notícia 
puntual dels premis rebuts en les darreres edicions. Cal assenyalar, que els TFM presentats als premis de 
l’associació ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció),  han estat premiats en les dues 
darreres edicions. Aquests premis s’atorguen en el marc dels congressos que organitza l’ACCID,  en els 
quals hi participen unes 800 persones. Aquest fet difon i projecta de manera molt notable la tasca 
realitzada  en el Màster de Comptabilitat i Fiscalitat i, per extensió, a la Facultat d’Economia i Empresa i a 
la UB. (6.0-17). 

A nivell general, i per al conjunt dels màsters oficials de la Facultat, es segueix la mateixa política de 
publicació dels millors treballs en la plataforma del dipòsit digital de la UB. En concret, s’incorporen 
treballs d’una qualificació superior a 9, amb la prèvia autorització escrita de l’estudiant, que són de lliure 
consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal, excepte en els casos en què l’autor manifesti 
explícitament el caràcter confidencial del TFM. 

Però a banda de publicar els TFMs més destacats de cada curs, l’Equip Deganal de la Facultat està 
elaborant una protocol per a la creació d’un repositori digital que reculli tots els TFMs (i també TFGs) 
llegits a la Facultat d’Economia i Empresa. 

Les pràctiques externes  

En els darrers anys, la Facultat ha fomentat de manera molt activa les pràctiques externes ja que, d’una 
banda, permeten complementar la formació acadèmica dels estudiants, en adquirir competències i 
habilitats que difícilment es poden aconseguir a l’aula i, d’altra banda, faciliten la incorporació dels 
estudiants al mercat laboral. 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/normativa_tfm.pdf/6bdece21-9caa-08de-9ea5-6aaaca4fa179
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4596479
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/112762
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4596479
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Les pràctiques externes es van incorporar dintre dels itineraris curriculars de les diferents titulacions  de 
la Facultat, sigui com a matèria obligatòria o com a optativa: són les denominades pràctiques curriculars. 
Gràcies a la seva àmplia oferta de llocs de pràctiques, la Facultat també ofereix als estudiants l’opció de 
realitzar les denominades pràctiques extracurriculars, fora dels itineraris dels ensenyaments, i que per 
tant no permeten acumular crèdits ECTS. La gestió de les dues modalitats de pràctiques compta amb el 
suport de la unitat de Carreres Professionals de la Facultat, que també és responsable dels serveis 
d’orientació professional (vegeu l’apartat Orientació de la carrera professional).   

La Facultat considera que disposar d’un ambiciós programa de pràctiques amb la participació d’un gran 
nombre d’alumnes, amb entitats col·laboradores altament diversificades, i amb la implicació, 
coresponsabilitzat i coordinació de tots els agents que hi intervenen, és un element altament rellevant 
per a la qualitat de les titulacions que s’estan impartint (E5.1-34). 

Els responsables i coordinadors de les pràctiques disposen d’una plataforma informàtica (E6.0-18) per 
gestionar la tutorització dels estudiants i l’avaluació a tots els agents que hi intervenen: estudiant, tutor 
extern, tutor acadèmic, coordinador de pràctiques, personal de carreres professionals, responsable de 
pràctiques, etc. A més, permet la gestió documental i l’arxiu en suport informàtic de totes les evidències 
associades.  

El procediment detallat de la gestió de les pràctiques externes està establert en el PEQ 070 (Gestió de les 
pràctiques externes) (E3.0-11). A grans trets, aquest procés s’inicia amb la publicació d’ofertes per part 
d’entitats col·laboradores, la signatura del conveni i projecte formatiu, i l’assignació del tutor de l’entitat 
externa; durant el desenvolupament de les pràctiques es porta a terme un procés de seguiment i 
avaluació; i finalment se signen les actes corresponents a l’assignatura Pràctiques Externes. 

La qualificació de les pràctiques de l’estudiant en els graus es determina a partir de tres notes ponderades 
de la manera següent: el 20% a partir del seguiment que realitza el tutor acadèmic durant tot el procés 
de pràctiques, el 40% prové de la nota que li atorga el tutor d’empresa o organització i el 40% restant 
correspon a la nota de valoració de la memòria de pràctiques que li assigna el tutor acadèmic (E6.0-15).  

En el pla de treball de les pràctiques curriculars (E6.0-17) es preveuen tres fases de desenvolupament i 
avaluació. En una primera fase, que coincideix amb l’etapa inicial de les pràctiques, l’estudiant ha de 
respondre un qüestionari en línia (E6.0-18) en el qual es reflecteixen les primeres impressions en relació 
amb l’inici i amb l’aprenentatge assolit fins al moment.  

En una segona fase, l’estudiant desenvolupa les seves pràctiques a l’empresa o organització. L’objectiu 
fonamental d’aquesta fase és anar consignant els avanços que obté en el desenvolupament de les 
pràctiques. En finalitzar aquesta segona fase, l’estudiant ha de contestar un segon qüestionari en línia 
(E6.0-19).  

Per la seva banda, al final de les pràctiques el tutor de l’entitat col·laboradora ha de fer la valoració a 
través d’un qüestionari també en línia (E6.0-20) i establir la qualificació global que atorga a l’estudiant.  

En la tercera fase, l’estudiant ha de lliurar la memòria de pràctiques, en què es valora l’adequació al 
projecte formatiu i estableix unes conclusions en les quals han de quedar palesos tots els elements 
relacionats amb la seva estada, així com amb l’assoliment de les competències corresponents. Una vegada 
el tutor acadèmic ha introduït les qualificacions corresponents al seguiment i a la memòria, i el tutor de 
l’entitat col·laboradora la que li ha atorgat, la mateixa aplicació fa el càlcul de la qualificació final (tenint 
en compte la ponderació establerta), genera el full resum corresponent (E6.0-21) i de manera automàtica 
es transmet a l’acta de l’estudiant  

Les pràctiques extracurriculars també estan integrades dins del model de seguiment i avaluació establert 
i implantat en l’aplicació esmentada, amb l’única diferència que l’estudiant només ha de respondre un 
qüestionari, la memòria o informe és més reduïda i l’entrevista amb el tutor es fa al final del procés. Tota 
la informació necessària (protocol d’avaluació, orientacions i instruccions per a la memòria final) està 
disponible en el web de Carreres Professionals (E6.0-22: Pràctiques extracurriculars). 

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=13682
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/practiques
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_070.pdf/7914a510-190f-5480-c6f8-6428bd3fb612
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/practiques/uploads/av-pract-general.pdf
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/practiques/uploads/av-pract-est-emp-general.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2562991/mod_folder/content/0/Pr%C3%A0ctiques%20externes/E6.0-18%20Q%C3%BCestionari_Alumne_1.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2562991/mod_folder/content/0/Pr%C3%A0ctiques%20externes/E6.0-19%20Q%C3%BCestionari_Alumne_2.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2562991/mod_folder/content/0/Pr%C3%A0ctiques%20externes/E6.0-20%20Q%C3%BCestionari%20tutor%20extern%2C%20avaluaci%C3%B3%20del%20projecte%20formatiu.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2562991/mod_folder/content/0/Pr%C3%A0ctiques%20externes/E6.0-21%20Full%20resum%20qualificaci%C3%B3%20de%20pr%C3%A0ctiques%20externes.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/nocurriculars/
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La Facultat disposa d’un sistema de garantia intern de la qualitat (vegeu l’estàndard 3) que, en el cas de 
les pràctiques externes, es concreta en l’establiment d’uns objectius i propostes de millora per a cada 
curs, sobre les quals es va fent un seguiment continuat.  

Carreres Professionals també potencia el factor emprenedor dels estudiants i posa a la seva disposició un 
espai de coworking (treball col·laboratiu) (E6.0-41) perquè tinguin un lloc on desenvolupar els seus 
projectes, i compartir idees, estratègies i formar una comunitat emprenedora i d’àmbit innovador. A més, 
col·labora amb el Laboratori Docent de Creativitat i Projectes Innovadors, que ofereix als estudiants cursos 
i seminaris per assentar les seves bases creatives i innovadores. 

Programes de mobilitat acadèmica internacional  

La Facultat dóna molta importància a la mobilitat acadèmica internacional dels estudiants de grau i màster 
i per aquest motiu disposa de la seva pròpia estructura organitzativa, l’Oficina de Relacions Internacionals 
(E2.1-13). Actualment, aquesta oficina gestiona tots els temes de mobilitat internacional d’estudiants, així 
com la informació i assessorament en temes de mobilitat del professorat i PAS. L’ORI és la unitat 
responsable de buscar i signar nous convenis amb universitats estrangeres, portar a terme tots els 
procediments administratius i de documentació dels intercanvis —tant dels estudiants entrants o 
incoming com dels estudiants sortints o outgoing—, cercar tutors entre el professorat de la Facultat 
perquè signin els acords acadèmics dels estudiants, etc. 

En el web de l’ORI s’informa del funcionament de tots els programes d’intercanvi acadèmic internacionals, 
dels requisits per poder-los fer, de les beques i els ajuts econòmics que poden rebre els estudiants, etc. 
Els estudiants de la Facultat disposen de tota la informació relativa a aquests programes a la pàgina web 
de l’ORI, que compta amb un sistema de recerca avançada de places per universitats, països i 
ensenyaments. 

Al llarg de cada curs acadèmic es fan sessions informatives sobre els programes de mobilitat, es difonen 
les possibilitats de mobilitat dins de les xarxes socials, i es desenvolupen accions concretes per a facilitar 
la mobilitat, com la convocatòria d’ajuts propis de la Facultat (vegeu l’estàndard 5: “Mobilitat 
Internacional de l’Estudiant”). Un cop assignades les places es realitza la sessió informativa sobre tots els 
procediments associats a la mobilitat. Les accions de mobilitat cal entendre-les de manera integral, 
vinculades als ensenyaments de la Facultat, tal i com ja es va posar de manifest en el projecte  
Desenvolupament de millores i correccions dels ensenyaments amb demanda internacional de la Facultat 
d´Economia i Empresa (2015) (E6.0-42) i tal com evidencien els canvis recents, realitzats en les normatives 
de mobilitat internacional, discutits prèviament a la Comissió Acadèmica de la Facultat (6.0-43).  

Sistema d’Intercanvi de Centres Universitaris Espanyols (SICUE) 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat 
acadèmica establert per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. En el següent web (E6.0-44) 
els estudiants hi troben tota la informació: terminis, procediments, llista amb les universitat amb qui hi 
ha acords, etc.  

En aquest cas, la mobilitat en territori espanyol es coordina directament des dels caps d’estudis de cada 
grau o coordinadors de màsters, amb l’ajut de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat. 

Les llengües estrangeres en la docència de la Facultat 

Un dels trets característics de la Facultat dins de la UB és la seva aposta pel foment de llengües estrangeres 
en la docència. En l’àmbit dels màsters i en els graus, s’ha fet una aposta molt important per impartir 
docència en terceres llengües, fonamentalment en anglès. 

Des de la pàgina inicial del web de la Facultat es pot accedir a tota la informació relacionada amb aquest 
àmbit (E6.0-45). La Facultat ha creat una Comissió de Dinamització Lingüística (E6.0-46) en què es tracten 
tots els temes relacionats amb la docència amb terceres llengües i amb la política de transparència 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/es/emprendimiento/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2562991/mod_folder/content/0/memoria%20internacional%20FEE.pdf?forcedownload=1
http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
http://www.crue.org/
http://www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional/welcome.html
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/serveis-linguistics
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/comissio-de-dinamitzacio-linguistica
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lingüística (E6.0-47). El principi de transparència lingüística consisteix a fer pública la llengua de la 
docència perquè l’alumnat pugui estar-ne assabentat abans de matricular-se. Aquest compromís de la UB 
és vinculant i, per tant, la llengua d’impartició en una classe s’ha de mantenir durant tot el curs. Els 
estudiants, doncs, poden consultar la llengua en què s’imparteixen els màsters universitaris en què es 
vulguin matricular.  

En concret a la Facultat s’imparteix docència en anglès en: 

 El Grau d’Empresa Internacional, el Programa EUS d’Economia i Administració i Direcció 

d’Empreses, el Màster d’Economia, el Màster d’Empresa Internacional i l’Erasmus Mundus 

International Master Global Markets, Local Creativities (GLOCAL), que s’imparteixen totalment 

en anglès 

 El Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, que disposa d’una línia complerta en anglès en el 

grau, els Grau d’Economia, amb més d’una trentena d’assignatures en anglès, i el Grau de 

Sociologia i els màsters “Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i 

jurídicopolítics” i “Recerca en empresa”,  amb diverses assignatures en anglès,  

 El TFG: la Facultat ofereix la possibilitat que l’estudiant faci el TFG en anglès o en una altra 

llengua estrangera. El TFG és una assignatura obligatòria que permet aplicar, en la fase final 

dels estudis, les competències adquirides al llarg del grau per mitjà d’un treball, estudi o 

memòria. Redactar el TFG en anglès és un valor afegit i una oportunitat interessant per poder 

difondre i mostrar el projecte amb més facilitat a empreses, institucions i entorns 

internacionals. El mateix podem dir dels TFMs.  

 Pràctiques Internacionals: les pràctiques internacionals són una experiència d’aprenentatge 

única que permeten a l’estudiant créixer, tant a nivell personal com professional, a més de 

proporcionar-li un valor afegit i trets diferenciadors en el currículum en el moment 

d’incorporar-se al món laboral. 

 
Cada coordinador de màster —en representació de la comissió de coordinació—, en col·laboració amb els 
directors dels departaments —que són els qui doten dels recursos humans—, determina l’assignació de 
docència i l’idioma d’impartició de les assignatures. Un exemple es pot trobar  en els requisits d’accés del 
GEI (E6.0-48), tota la docència en anglès. 

La Facultat i altres serveis de la UB posen a disposició de l’alumnat altres recursos per a l’aprenentatge i 
pràctica de llengües o l’obtenció de certificats oficials (E6.0-49). 

Activitats acadèmiques complementàries 

La Facultat organitza activitats acadèmiques complementàries, paral·leles als itineraris curriculars 
ordinaris, per completar i millorar la formació intel·lectual dels estudiants: seminaris, conferències, tallers, 
etcètera. 

La Càtedra d’Emprenedoria de la UB és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Barcelona i el Banc 
de Santander que té per objectius contribuir al foment de la cultura emprenedora a la universitat, 
promoure i realitzar recerca en emprenedoria i creació d’empreses, i organitzar accions de difusió i 
seminaris especialitzats sobre el tema. Agrupa el conjunt de programes i activitats que en el camp de 
l’emprenedoria desenvolupen els diferents agents del Grup UB.(E6.0-50). 

La Càtedra ICEA-UB d'Assegurances i Fons de Pensions parteix d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona i ICEA (Investigació Corporativa entre Entitat Asseguradores i Fons de Pensions) 
amb la finalitat de promoure la formació i la investigació d’alt nivell en l’àmbit de les assegurances i les 
pensions. Es vol promoure tot un conjunt d’activitats de docència, investigació, formació, investigació i 
documentació en l’àmbit de les assegurances i pensions (E6.0-51). 

http://www.ub.edu/sl/ca/socio/transparencia.html
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230145/3
http://www.ub.edu/sl/facultat/economiaempresa
http://www.ub.edu/catempren/
http://www.ub.edu/icea-ub/
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La Càtedra de Federalisme Fiscal de la UB promou la investigació en aquest àmbit amb activitats 
formatives i de recerca. La Càtedra publica anualment l’Informe de Federalisme Fiscal i organitza cursos, 
seminaris i conferències per promoure el debat i contribuir a la presa de decisions públiques. Gràcies al 
seu suport, investigadors propis i col·laboradors externs poden desenvolupar la seva recerca, consolidant 
així un grup d’excel·lència en federalisme fiscal a nivell internacional (E6.0-52). 

La Càtedra de Sostenibilitat Energètica  té com a missió fomentar la investigació en els aspectes 
econòmics, mediambientals i socials relacionats amb la producció, el subministrament i l’ús de l’energia 
necessària per mantenir el desenvolupament i benestar socials  (E6.0-53). 

La Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori de la UB promou i impulsa la investigació d’alta 
qualitat en els camps de l’Economia Aplicada i de la Política Pública, particularment en l’anàlisi i avaluació 
de les polítiques públiques i en tot àmbit en el que existeixi interacció entre els governs i els mercats. La 
Càtedra, tot i la seva arrel d’economia, té una clara vocació multidisciplinar i pretén fomentar la recerca i 
la complementarietat de la mateixa en els diferents camps afins a l’estudi de la intervenció pública (E6.0-
54). 

La Càtedra Zurich d'Assegurances promou i fomenta l'educació i la recerca d'alta qualitat en els àmbits 
de la Ciència Actuarial i Financera. En concret, la càtedra se centra en l'anàlisi i el desenvolupament de 
mètodes quantitatius i en la gestió econòmica dels riscos, regulats per Solvència II i Basilea III. (6.0-55) 

Conseqüències de la còpia o plagi 

La Facultat ha regulat els efectes de la còpia i el plagi en la seva normativa d’avaluació, esmentat en el 
punt 16.7 (E1.5-4). La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o 
avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes 
activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura, amb possibilitat de revaluació, ja 
que desvirtua l’autoria de l’exercici. 

Segons la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les Assignatures i de l’Avaluació i de la Qualificació 
dels Aprenentatges (Aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012) (E1.5-4),  i d’acord amb 
l’article 16.7 de l’esmentada normativa, en el cas que es produeixi més d’una irregularitat en els actes 
d’una mateixa assignatura, la qualificació final és un 0. Això és així, sempre segons aquesta Normativa, 
sense perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. I 
en el cas que l’estudiant consideri que la decisió és incorrecta, podrà formular una reclamació davant el 
Consell d’Estudis. 

Conscients que convé dotar-se de nous instruments informàtics per facilitar la detecció de còpia o plagi,  
el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha desenvolupat unes eines 
d’assessorament sobre la detecció de similituds de treballs acadèmics que inclou informació vinculada 
amb el plagi i recursos sobre plagi per a l’alumnat i el professorat (6.0-56). En aquest sentit, la Universitat 
de Barcelona disposa d’un d’aquests programaris, anomenat Urkund, que és usat per nombroses 
universitats i institucions acadèmiques d’arreu del món i que està integrat al Campus Virtual i a l’abast del 
professorat (6.0-57).  

Grau d’Empresa Internacional 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge (Competències) assolits es 
corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 
MECES de la titulació al Grau d’Empresa Internacional (GEI) 

Plantejament de la titulació 

El Grau d’Empresa Internacional (International Business) es va crear per donar resposta a la necessitat  de 

disposar d’un títol adaptat específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les 

http://ieb.ub.edu/ca/inicio/federalismo-fiscal/
http://ieb.ub.edu/ca/inicio/catedra-de-sostenibilidad-energetica/
http://www.ub.edu/catedramaragall/
http://www.ub.edu/catedramaragall/
http://www.ub.edu/riskcenter/category/ubzurich/
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/elaboracio-treballs-academics/plagi
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/121426
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activitats econòmiques. L’objectiu d’aquesta titulació és proporcionar als graduats els coneixements i les 

habilitats necessàries per poder gestionar empeses en un context internacional.  

Amb la creació d’aquest grau, es tracta, per tant, de formar graduats amb una completa orientació 

internacional que puguin treballar tant a multinacionals com a petites i mitjanes empreses orientades a 

l’exportació. Aquests professionals no només necessiten un coneixement de les matèries pròpies de 

l’administració d’empreses, sinó també un domini de les principals llengües del món dels negocis així com 

de les diferències culturals en diferents àrees geogràfiques i com adaptar-s'hi. Donada aquesta aposta per 

la internacionalització dels estudis de grau, tota la docència del GEI s’imparteix en anglès. A més els 

estudiants han de cursar tres assignatures obligatòries d’altres llengües per als negocis –a escollir entre 

alemany, francès, italià, rus i xinès- i poden fer entre les optatives dues assignatures més d’aquestes 

llengües. 

Pel que fa als àmbits de treball que poden arribar a desenvolupar els graduats en Empresa Internacional, 

el ventall de possibilitats és molt ampli. Els estudiants podran desenvolupar la seva activitat en empreses 

exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant estatals com internacionals— dedicades a 

la promoció econòmica i comercial, i en institucions i organitzacions no governamentals dedicades a la 

cooperació internacional.  

El Pla d’Estudis d’aquest grau de 240 crèdits s’estructura en quatre cursos de 60 crèdits cadascun. El 

primer curs els estudiants tenen 10 assignatures –60 crèdits- de formació bàsica, el segon i tercer curs fan 

20 assignatures –120 crèdits- obligatòries i el quart curs inclou 8 assignatures optatives –48 crèdits- i el 

TFG de 12 crèdits. Entre les assignatures optatives, els estudiants poden escollir la realització de fins a 4 

assignatures de pràctiques curriculars en empreses.    

El curs 2017-18 es van introduir alguns canvis en el Pla d’Estudis del GEI per tal d'adaptar-lo millor a les 

necessitats formatives que s’havien detectat en els anys que portava d’implantació el grau, així com a les 

demandes i els suggeriments fets per les diferents promocions d’estudiants. Així, donat que els estudiants 

que accedeixen al GEI ja tenen un molt bon nivell d’anglès, a atès que realitzen tota la docència en anglès 

encara el consoliden més, es va decidir deixar només una assignatura d’Anglès per als Negocis al primer 

semestre en que comencen el grau i es va canviar la segona assignatura d’anglès per una de Segona 

Llengua per als Negocis. A més, i en la mesura que un percentatge molt important dels estudiants del grau 

realitza mobilitat internacional a tercer i quart curs, es van avançar les dues primeres assignatures de 

Segona Llengua per als Negocis que han de cursar obligatòriament a segon curs. D’aquesta manera, els 

estudiants podien adquirir coneixements d’una altra llengua abans de realitzar la mobilitat. També en 

aquest curs es va aprovar l’oferta de una nova assignatura optativa de Sostenibilitat Global que tracta 

temes de gènere i medi ambient en un context global. 

Les competències del grau d’Empresa Internacional es relacionen a la Taula E6.1-GEI, on es mostra com 

hi ha una coincidència entre les competències que segons indica la Memòria de Verificació del grau estan 

associades amb les diferents matèries i les competències que es treballen i es recullen als Plans Docents 

de les assignatures que integren aquestes matèries. Aquesta coincidència s’ha acabat d’assolir en la 

actualització que s’ha fet de la Memòria de Verificació abans del procés d’acreditació del grau per tal de 

recollir aquelles competències que es treballen a les diferents assignatures. 

Per tal de donar formació del professorat del GEI sobre com treballar i avaluar les competències, la Cap 

d’Estudis del grau va organitzar la Jornada sobre l'ensenyament i l'avaluació per competències a les 

assignatures de grau: plans docents i pràctiques formatives (1/06/2016) i el Taller del Grau en Empresa 

Internacional: ensenyar i avaluar per competències (del 15 al 29/06 2016) que van tenir força participació. 
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6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema 
d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels 
resultat de l’aprenentatge previstos al Grau d’Empresa Internacional 
(GEI) 

Assignatures seleccionades 

Per tal de justificar el compliment dels objectius formatius, que capaciten el graduat per a l’exercici 

professional en l'àmbit de l’empresa internacional, s’han escollit quatre assignatures del pla d’estudis, a 

més del Treball Final de Grau (TFG). A la Taula E6.0-GEI en recull les principals característiques i permet 

enllaçar cap als plans docents, que compleixen tots els requisits establerts per la Normativa Reguladora 

dels Plans Docents de les Assignatures i de l’Avaluació i de la Qualificació dels Aprenentatges (E1.5-4)   .  

Aquesta selecció de les assignatures objecte d’avaluació s’ha basat en les directrius de l’AQU i, per tant, 
són assignatures de formació bàsica i obligatòries, dels diferents cursos (1r, 2n i 3r curs), de matèries 
diferents, i tenen també caràcter divers (fonaments teòrics, teòric/pràctic i aplicat). Entre les assignatures 
escollides, se n’ha inclòs una d’idiomes per als negocis, atès el protagonisme que aquestes tenen en el 
grau d’Empresa Internacional.  També s’ha incorporat el Treball Final de Grau, donat que aquesta anàlisi 
permet constatar que el graduat finalitza els estudis amb les competències i coneixements necessaris per 
a l’adequat exercici professional, mentre que les Pràctiques Externes no han estat incloses perquè no són 
obligatòries en el pla d’estudis. 

 

Taula E6.0-GEI Assignatures seleccionades al Grau d’Empresa Internacional 

ASSIGNATURA PLA DOCENT MATÈRIA CURS TIPOLOGIA CARÀCTER 

Història de l’Empresa 
Internacional 

E6.2-1-GEI 
Pla Docent 

Història 1r Formació 
bàsica 

fonaments 
bàsics 

Matemàtica Financera E6.2-2-GEI 
Pla Docent 

Mètodes 
quantitatius 

3r obligatòria Teòric/ 
aplicat 

Finances II E6.2-3-GEI 
Pla Docent 

Finances 3r obligatòria Pràctic/ 
aplicat 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Alemany) 

E6.2-4-GEI 
Pla Docent 

Idiomes per als 
Negocis 

2n obligatòria Pràctic/ 
aplicat 

TFG E6.2-5-GEI 
Pla Docent 

TFG 4rt TFG Teòric/ 
aplicat/ 
tècnic 

Font: centre 

 

Activitats formatives 

Les competències del grau d’Empresa Internacional es relacionen a la Taula E6.2-GEI. Aquesta taula 

mostra que tots els resultats s’ajusten als que figuren a la memòria verificada, amb coincidència per 

matèries. La Taula 6.2-2-GEI mostra la correspondència entre les activitats formatives de les matèries i les 

assignatures seleccionades. I, per tant, permet tenir una idea general de com s’organitzen les activitats 

formatives de l’ensenyament per aconseguir aquestes competències. Els detalls de les activitats 

formatives s’han explicat a l’apartat del model docent de la Facultat.  

L’assignatura Història de l’Empresa Internacional és de primer curs i de formació bàsica,  i es considera 

fonamental per familiaritzar-se amb les principals etapes històriques del desenvolupament de la 

http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=364547&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=364564&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=364561&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=364700&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=364583&idioma=CAT&recurs=publicacio
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internacionalització de les empreses i per entendre les teories més importants que han contribuït a 

analitzar i comprendre la internacionalització de les empreses des d’una perspectiva a llarg termini i 

identificar els diversos models d’internacionalització que han aparegut al llarg de la història, inclosos els 

creats per grans multinacionals, petites i mitjanes empreses i xarxes d’empreses. En aquesta assignatura, 

es combinen les classes teòriques amb d’altres  teoricopràctiques en les que els estudiants fan pràctiques 

en grups desdoblats d’estudiants. Les activitats consisteixen en 60 hores d’interacció de l’estudiant a 

l’aula, 40 hores de feina supervisada fora de l’aula i 50 hores de feina independent. El grup es divideix en 

dues meitats una vegada a la setmana per garantir que l’alumnat, en grups més petits, pugui tenir una 

comunicació més estreta amb el professorat, durant almenys 15 hores del semestre. D’aquesta manera, 

una meitat del grup roman a l’aula amb el professorat treballant en tasques basades en lectures i vídeos 

preparats a casa, mentre que l’altra meitat del grup realitza, a la biblioteca o qualsevol altre punt de la 

Facultat, les tasques planificades.  

L’assignatura Segona Llengua per als Negoci I (Alemany) és de segon curs –tot i que abans del canvi de 

Pla d’Estudis esmentat anteriorment es cursava a tercer curs– i de caràcter obligatori. Com ja s’ha 

assenyalat els estudiants poden escollir entre cinc llengües (alemany, francès, italià, rus i xinès). 

L´aprenentatge d´una llengua estrangera per a un context específic com és el de l´empresa internacional 

comporta un ensenyament bàsicament teoricopràctic. És per aquest motiu que a les sessions presencials 

es combina l´ús de la llengua i les quatre destreses comunicatives requerides (producció i recepció, oral i 

escrita). Les activitats presencials comprenen pràctiques de comprensió oral i lectora, exercicis 

d’expressió escrita i pràctiques de conversa (interacció en simulacions de les situacions comunicatives 

explicitades al pla docent), que giren al voltant de temes del món acadèmic, quotidià i professional de 

l´empresa internacional. La destresa de la producció oral es complementa amb una exposició en equip 

sobre un tema relacionat amb un aspecte (inter)cultural o d´empresa internacional i consensuat entre el 

professor i l’estudiant a l´inici de curs. A més, al llarg del curs s´inclouen exercicis d’auto-avaluació i de co-

avaluació, per fomentar l´aprenentatge autònom,  i es posa de relleu el treball cooperatiu, per reforçar 

competències transversals molt demandades al món laboral com és el treball en equip. Així mateix, 

algunes sessions es desenvolupen a l´aula d´informàtica, on l´estudiant ha de realitzar dues webquestes: 

organitzar una visita a una fira de mostres a una ciutat d´un país de parla alemanya i descriure una 

empresa d´un país de parla alemanya. 

L’assignatura obligatòria Matemàtica Financera, de tercer curs, es centra en la teoria de l’interès i en les 

transaccions financeres més freqüents, així com en el desenvolupament d’habilitats matemàtiques per 

entendre el creixement monetari. L’assignatura s’estructura fonamentalment en classes teòriques i 

d’altres de pràctiques de problemes, en què es resolen exercicis i casos pràctics en grups desdoblats. 

Aquestes exercicis i casos prèviament s’han penjat en el Campus Virtual. Algunes d’aquestes sessions 

pràctiques es duen a terme a les aules d’informàtica.  

L’assignatura Finances II és de tercer curs i de caràcter obligatori. Aquesta, es centra en els tipus de 

decisions principals que es prenen en l’àmbit de les finances corporatives com és ara el finançament, els 

projectes d’inversió i les decisions sobre els dividends. També ensenya les diferents tècniques de valoració 

d’empreses, a més de capacitar a l’alumne per analitzar l’estructura financera d’una empresa i les 

operacions de fusió i adquisició del món corporatiu. Les activitats formatives s’organitzen en dues sessions 

setmanals d’hora i mitja cadascuna. En aquestes sessions es treballa sobre la teoria i els exemples pràctics 

necessaris per assolir els objectius d’aprenentatge. A més es desenvolupa una sessió setmanal d’una hora 

en què es resolen els dubtes de l’estudiant en relació amb els exercicis establerts i es treballa a partir 

d’exercicis o casos pràctics concrets. Aquestes sessions de tutoria i pràctiques es fan en grups més petits, 

cada dues setmanes. 
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El Treball Final de Grau d’Empresa Internacional té les mateixes característiques que la resta de TFG de 

la Facultat d’Economia i Empresa, explicats anteriorment. En el Treball Final de Grau s’avalua globalment 

si l’estudiant ha integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències 

generals i específiques per al desenvolupament de la professió. Així mateix, l’estudiant ha d’aplicar gran 

part de la formació adquirida durant el grau. A més, es propicia el caràcter multidisciplinari i l’aproximació 

metodològica a la resolució de problemes complexos, i es potencia el treball de forma ordenada i la 

qualitat dels documents generats. Les activitats formatives del TFG als graus de la facultat es duen a terme 

a través de la tutorització per grups, amb sessions presencials del tutor/a amb els estudiants (al GEI un 

màxim de 7 estudiants perquè el TFG és de 12 crèdits) que es combina amb atenció personalitzada a cada 

estudiant a través de la que el tutor/a supervisa el treball tutelat de l’estudiant.  

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 aquest sentit, el Consell d’Estudis fa el seguiment de la metodologia i les activitats docents i 
vetlla per a que aquestes s'alineïn satisfactòriament amb les competències. Les execucions de les 
assignatures analitzades demostren l’alt nivell de formació dels estudiants i satisfan molt adequadament 
els requisits del nivell especificat en el MECES per a una titulació de grau. En concret, les pràctiques 
externes i el TFG –estratègicament situades cap al final dels estudis– i la inserció laboral dels estudiants –
a la que més endavant es farà referència–constitueixen un sistema de supervisió i avaluació molt pertinent 
per les competències relacionades amb el grau.  
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Taula E6.2-GEI Activitats formatives de les assignatures seleccionades en el Grau 
d’Empresa Internacional 

 

a) Activitats formatives utilitzades a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides, segons la memòria de verificació. 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 
 
 
 
Matemàtica 
Financera 
 
 
 
 
Finances II 
 
 
 
 
 
Segona Llengua per 
als Negocis I 
(Alemany) 
 
 
TFG 
 

Història: 

 Teoria   

 Teòric-pràctic   

 Treball tutelat  

 Treball autònom  
 
Matemàtica: 

 Teoria   

 Pràctiques de problemes 

 Treball tutelat  

 Treball autònom  
 
Finances: 

 Teoria   

 Pràctiques de problemes 

 Treball tutelat  

 Treball autònom  
 
Idiomes per als negocis: 

 Teoria   

 Teòric-pràctic   

 Treball tutelat  

 Treball autònom  
 
TFG: 

 Treball tutelat  

 Treball autònom  
 

b) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 

Matemàtica 
Financera 

Finances 
II 

Segona Llengua per 
als Negocis 
Internacionals I 
(Alemany) 

TFG 

1- Teoria x x x x  

2- Teòric-pràctic   x   x  

3- Pràctiques de 
problemes 

 x x   

4- Treball tutelat x  x x x 

5- Treball autònom  
 

x x x x x 

Font: centre i memòria de verificació 
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Metodologia docent 

 

Al Quadre 6.2-1-GEI mostra quines són les diferents metodologies docents de les assignatures escollides 

i les assenyalades a la Memòria de verificació del grau i als Plans Docents de les mateixes, així com la plena 

coincidència que hi ha entre totes dues.  

 A l’assignatura Història de l’Empresa Internacional les activitats presencials combinen teoria i exercicis 

pràctics, individuals o en grup, basats en lectures i recursos electrònics. També es fan conferències, 

concursos i presentacions, així com es fa ús de recursos audiovisuals dins i fora de l’aula. De les tres 

sessions setmanals que es fan a l’aula, una és una classe teòrica, i les altres dues combinen:  

 Comprensió lectora, comunicació oral i habilitats d’escriptura, a partir de la feina feta a casa 

sobre una compilació de lectures obligatòries amb preguntes. El primer dia de classe el 

professor deixa aquesta compilació al servei de reprografia de la Facultat aquesta compilació. 

L’alumne ha de portar les lectures a les classes. El professorat presenta els textos i els 

estudiants treballen pel seu compte o en grups petits per llegir-los i entendre’ls i, després, 

respondre les preguntes, que corregeixen i puntuen ells mateixos abans que acabi la classe. Els 

exàmens escrits avaluen els coneixements reals dels estudiants sobre aquests textos i el seu 

progrés individual. Això es realitza prenent com a base els coneixements sobre les lectures 

obligatòries del dossier de textos i les preguntes relacionades.  

 Vídeos històrics relacionats amb el temari de l’assignatura. És una feina per fer bàsicament a 

casa, amb preguntes per respondre a classe.  

 Treball amb el manual de lectura obligatòria de l’assignatura, que ha d’estar disponible a la 

llibreria o a la biblioteca de la Facultat. Durant 15 setmanes, un cop per setmana, la meitat del 

grup treballa a classe amb el professorat en les lectures i l’altra meitat treballa individualment a 

la biblioteca amb el manual de lectura obligatòria, seguint les instruccions del professorat. 

El plantejament metodològic de l’assignatura Segona Llengua per als Negocis I (Alemany) és 

eminentment comunicatiu, evitant la frontalitat i fomentant el treball cooperatiu i l´autonomia de 

l´estudiant en el seu aprenentatge. Les diferents activitats formatives es treballen a l´aula tant in plenum 

com en petit grup o en parelles. Així, les sessions presencials consisteixen en: 

 Transmissió de coneixements teòrics i elaboració d’exercicis pràctics que desenvolupen la 

capacitat comunicativa i receptiva de l’estudiant: pràctiques de comprensió oral i lectora, 

exercicis d’expressió escrita, pràctiques de conversa (simulacions de situacions comunicatives 

en entorns acadèmics, quotidians i professionals), exercicis d’autoavaluació i treball 

col·laboratiu.  

 Pràctiques a l’ordinador: realització de webquestes i exercicis de seguiment.  

 Pràctiques orals comunicatives, incloent-hi l’exposició oral del treball en equip.  

Mentre que les activitats tutelades i supervisades pel professorat  consisteixen en la preparació de 

l´exposició oral, interacció oral, webquestes i part dels textos escrits. L´aprenentatge dels continguts 

també es complementa fora de l´aula amb exercicis d´aprofundiment i repàs (aprenentatge autònom) 

amb autocorrecció.  

En aquesta assignatura, les estratègies d´ensenyament-aprenentatge més utilitzades, tant directes com 

indirectes, que es desenvolupen per comprendre i integrar els continguts de l’assignatura són: 

 Estratègies directes: 

 Estratègies de memòria: 



 

 

C.  Estàndard 6  Autoinforme d'acreditació · 2019 139 

 

 

 

 Realitzant associacions i confeccionant xarxes lèxiques 

 Lliurant o indicant llistats de vocabulari relacionats amb el tema que s´està 

treballant 

 Activant els temes nous per mitjà de la pluja d´idees 

 Estratègies cognitives: resums i exercicis d´anàlisi i comparació amb altres llengües: 

 Anàlisi de contrast alemany-LL1 

 Anàlisi de contrast alemany-LLE1 

 Estratègies de compensació: ús de sinònims, reformulacions adequades al nivell de 

llengua requerit  

 Estratègies indirectes:  

 Per mitjà de processos metacognitius: autoavaluació, avaluació entre iguals i 

tractament dels errors com a eina d´aprenentatge  

  

Matemàtica Financera és una assignatura en la que es combinen les classes magistrals en les que es 

presenten els continguts teòrics i pràctics necessaris per assolir els objectius amb d’altres de resolució de 

problemes en les que es proposen exercicis pràctics i es treballa tant de manera individual com en grups 

reduïts. Quan es fan aquestes classes pràctiques, el grup es divideix en dos subgrups i un és dirigit pel 

professorat responsable de l’assignatura mentre que l’altre ho és  per un professorat assistent. 

A Finances II la metodologia d’ensenyament i aprenentatge és una combinació de classes amb un 

component pràctic i activitats d’aprenentatge complementàries, com ara estudis de casos, exercicis, 

pràctiques amb ordinador i d’altres, que es fan de manera individual o en grups reduïts, a classe o bé a 

casa. Així, es treballen els conceptes teòrics i  en grups més reduïts, la seva aplicació pràctica, a partir 

d’exercicis o casos pràctics concrets. Al Campus Virtual s’hi poden consultar les diapositives de PowerPoint 

de cada tema amb els conceptes principals, exemples, explicacions i lectures recomanades. També s’hi 

poden consultar les qualificacions i altres informacions sobre el procés d’avaluació. Paral·lelament, es fan 

servir altres tipus de materials de suport, com ara vídeos o plantilles d’Excel en les classes a l’aula 

d’ordinadors.  

 

El Treball de Final de Grau es fa sota l’orientació d’un tutor/a, que dinamitza i facilita el procés 

d’aprenentatge. Aquest professorat tutor delimita el tema i els objectius del TFG a partir de la temàtica 

escollida per l’estudiant, l’ajuda a orientar el treball durant el període d’elaboració, a establir el calendari, 

i, finalment, ofereix a l’estudiant orientacions documentals i metodològiques. A més, en el cas que 

l’estudiant opti per fer presentació pública, el tutor/a dona pautes per a la defensa i del TFG. Aquesta 

tasca de seguiment del treball al llarg del semestre, es fa a partir de les sessions col·lectives amb els grups 

d’estudiants tutoritzats, i amb les entrevistes personals amb l’estudiant.  
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Quadre 6.2-1-GEI Metodologíes docents de les assignatures seleccionades en el Grau 
d’Empresa Internacional 

 

a) Metodologies docents utilitzades a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 
 
 
 
Matemàtica 
Financera 
 
 
Finances II 
 
 
 
 
Segona Llengua per 
als Negocis 
Internacionals I 
(Alemany) 
 
 
 
 
TFG 
 

Història: 

 Classes magistrals  

 Activitats d’aplicació  

 Tutorització per grups 

 Classes expositives 

 Exposicions orals i discussió de la literatura per part dels alumnes 
 
Matemàtica: 

 Classes magistrals  

 Classes pràctiques  

 Classes de resolució de problemes 
 
Finances: 

 Classes magistrals  

 Classes pràctica  

 Activitats d’aplicació 

 Classes de resolució de problemes 

 Tutorització per grups 
 
Idiomes per als negocis: 

 Classes magistrals  

 Classes pràctiques  

 Activitats d’aplicació 

 Classes de resolució de problemes 

 Pràctiques orals comunicatives 

 Exposicions orals i discussió de la literatura per part dels alumnes  

 Treballs en grup 
 

TFG: 

 Activitats d’aplicació 

 Pràctiques orals comunicatives 

 Treball escrit 

 Estudis de cas 
 

b) Metodologies docents utilitzades en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 

Matemàtica 
Financera 

Finances 
II 

Segona Llengua per 
als Negocis 
Internacionals I 
(Alemany) 

TFG 

1- Classes 
magistrals 

x x x x  

2- Classes 
pràctiques 

 x x x  

3- Activitats 
d’aplicació 

x  x x x 
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4- Classes de 
resolució de 
problemes 

 x x x  

5- Tutorització per 
grups 

x  x   

8- Pràctiques orals 
comunicatives 

   x x 

9- Classes 
expositives 

x     

10- Treball escrit     x 

12- Exposicions 
orals i discussió de 
la literatura per 
part dels alumnes 

x   x  

13- Treballs en 
grup 

   x  

14- Estudis de cas     x 
Font: Centre i memòria de verificació 

 

Des d’un punta de vista general, i en l’àmbit metodològic, cal destacar també que entre el professorat del 

grau d’Empresa Internacional hi ha hagut molta participació en el Projecte RIMDA-FEE, que ja s’ha 

esmentat anteriorment, destinat a introduir innovacions metodològiques en la docència. Concretament, 

com mostra al Quadre 6.2-2-GEI. hi participen 17 professors –la majoria dels quals amb docència en el 

curs 2017-18, i d’altres que la han tingut en el passat– i la Cap d’Estudis del grau. Així mateix, també es 

rellevant el fet que 17 professors del GEI i la Cap d’Estudis, tenien un Projecte de Millora e Innovació 

Docent (PMID) i/o un Grup d’Innovació Docent (GID) l’any 2017, com es pot observar a la Quadre 6.2-3-

GEI. 

Quadre 6.2-2-GEI Professors del GEI al RIMDA FEE 

Abio Roig Gemma 

Achcaoucaou Iallouchen Fariza 

Argila Irurita Ana María 

Batlle Molina Emili 

Batlló Ferrer Juan 

Bernardo Vilamitjana Mercè 

Di Paolo Antonio 

Garcés Bonet Oriol 

Garcia-Duran Huet Patricia 

Mach Piera Maria Mercè 

Miravitlles Matamoros Paloma 

Morrós Ribera Jordi 

OLIVERA   ANA 

Panadés Guerrero Marta 

Royuela   Vicente 

Rubert Adelantado Gloria 

Torrens Guerrini Rosa María 

Vergés Bosch Núria 
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Quadre 6.2-3-GEI PROFESSORAT GEI PMID-GID 2017 

Abió Roig, Gemma 

Achcaoucaou Iallouchen, Fariza 

Argila Irurita, Ana María 

Bernardo Vilamitjana, Merce 

Di Paolo , Antonio 

Fernández Pérez, Paloma 

García Marimon, Xavier 

García-Duran Huet, Patricia 

Gracia Ramos, María Del Carmen 

Kasperskaya Riabenko, Yuliya 

Mármol Jiménez, María Teresa 

Miravitlles Matamoros, Paloma 

Olivera Casaucau, Ana María 

Ramos Lobo, Raúl 

Riera I Prunera, María Carme 

Royuela Mora, Vicente 

Rubert Adelantado, Glòria 

Vergés Bosch, Núria 

 

Sistema d’avaluació 

Mitjançant l’avaluació l’estudiant fa evident que ha assolit les competències i els objectius formatius 

proposats. Com s’ha explicat prèviament, en el procés d’avaluació d’una assignatura, l’estudiant té dues 

possibilitats: l’avaluació continuada –que es recomana a tots els estudiants i la que es pressuposa per 

defecte– i l’avaluació única –per a casos excepcionals i que ha de ser sol·licitada per escrit per l’estudiant 

dins d’un termini aprovat pel Consell d’Estudis del GEI–. A més, segons la Normativa de la UB, tots els 

estudiants tenen dret a una reavaluació, però en aquest darrer cas només tenen l’opció d’avaluació única.

    

Segons recull la Taula E6.3-GEI, el sistema d’avaluació de les assignatures objecte d’anàlisi utilitzen un 

conjunt d’instruments d’avaluació que permeten avaluar tant assignatures de caràcter més teòric, com 

d’altres de més metodològiques i/o aplicades. Aquesta taula posa de manifest la correspondència entre 

els instruments d’avaluació de les assignatures seleccionades en aquest informe i els previstos a la 

memòria verificada. L’ítem avaluador té en compte el nivell de maduresa de l’estudiant envers el 

contingut de les diferents assignatures. Com a conseqüència, el nivell de complexitat de les qüestions 

plantejades augmenta al llarg del curs. La culminació de tot plegat la representa la prova final o de síntesi, 

de caire globalitzador i sintetitzador de tota l’assignatura. Els mètodes d’avaluació de totes les 

assignatures són públics, atès que es troben recollits en els plans docents, i compleixen els requisits de la 

Normativa reguladora sobre avaluació de la UB, ja esmentada en diverses ocasions.  

A l’assignatura Història de l’Empresa Internacional, els estudiants que segueixen l’avaluació continuada 

obtenen una qualificació que es calcula fent una mitjana del treball individual i del treball en grup que 

l’estudiant duu a terme periòdicament durant el semestre. Aquestes activitats obligatòries i el 

percentatge respecte de la nota final que suposa cadascuna s’indiquen a continuació: 
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 Respondre individualment a les preguntes lliurades cada setmana sobre les lectures 

obligatòries. Aquesta activitat s’avalua s’ha de lliurar per escrit i s’avalua a classe oralment amb 

activitats tutoritzades (20 % de la nota final).  

 Elaborar un document curt per parelles sobre la història d’una multinacional que cal 

seleccionar d’una llista d’empreses que hi haurà penjada al Campus Virtual (10 % de la nota 

final). 

 Elaborar un document curt per parelles sobre la història de la internacionalització de petites i 

mitjanes empreses en un sector especialitzat en una regió del món i durant un període de 

temps específic. L’informe ha de contenir: introducció, identificació i característiques del sector 

i la regió, identificació de les PIME i resum dels factors externs i interns que expliquen la 

internacionalització, amb una llista final de referències i fonts utilitzades indicant URL amb data 

de consulta, tota la informació bibliogràfica d’articles, llibres, etc. (10 % de la nota final). 

 Elaborar en grups de quatre estudiants un informe breu sobre un tema rellevant del programa 

que s’hagi acordat prèviament amb el professorat (10 % de la nota final). 

 Examen escrit final individual. La meitat de les preguntes es basen en les lectures obligatòries 

de l’assignatura indicades al Campus Virtual i l’altra meitat, en una combinació dels materials 

estudiats (50 % de la nota final).  

Els estudiants que opten per fer avaluació única ho han de demanar-ho formalment amb una sol·licitud 

escrita i signada enviada al professorat abans del 30 d’octubre. Aquesta avaluació consisteix en un examen 

escrit amb preguntes sobre les lectures obligatòries i els recursos electrònics disponibles al Campus Virtual 

de l’assignatura. Finalment, la reavaluació consisteix en un únic examen sobre els textos i els recursos 

electrònics abans esmentats. 

Tal i com s´estableix al pla docent de l´assignatura Segona Llengua per als Negocis I (Alemany), l´avaluació 

continuada consisteix en la realització de dues proves de síntesi (20 i 40% respectivament), la participació 

al tàndem alemany-espanyol i l´elaboració dels diaris d´aprenentatge (20%) i la realització de diferents 

activitats dins i fora de l´aula (20%). Pel que fa a aquest últim apartat, les activitats que es proposen són: 

 dos exercicis de comprensió lectora com treball autònom individual (5%) 

 dues webquestes com treball tutelat grupal dins i fora de l´aula (5%) 

 dos exercicis de redacció de text com treball autònom individual i un exercici de redacció de 

text com treball tutelat grupal dins i fora de l´aula (10%) 

Els estudiants que opten per fer avaluació única ha de fer una prova que cobreix tot el contingut temàtic 

de l’assignatura i que consta d’una part escrita amb exercicis de gramàtica i comunicació, un exercici escrit 

i un exercici de comprensió lectora (65 %), d’una part de comprensió oral (15 %) i d’una part d’expressió 

oral (20 %). El contingut, el procediment i els criteris de la reavaluació són els mateixos que en la 

convocatòria oficial d’avaluació única. 

A l’assignatura Finances II l’avaluació continuada exigeix un seguiment actiu de l’assignatura i consisteix 

en les activitats següents:  

 Projecte sobre fusions i adquisicions (15 % de la nota final). Es fa en grups de sis, a partir de 

l’anàlisi de tres notes de premsa sobre transaccions corporatives que s’hagin donat 

últimament, i relacionant-les amb el contingut dels temes 2 i 3 de l’assignatura. Cal presentar el 

projecte per escrit (5-6 pàgines) i fer-ne una exposició oral a l’aula (15-20 minuts), davant la 

resta de la classe i amb el suport d’una presentació de PowerPoint.   

 Test amb preguntes d’elecció múltiple (30 %). Són 15-20 preguntes relacionades amb els temes 

de l’1 al 9 del programa de l’assignatura.  
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 Examen final (55 %). S’hi tracten tots els temes de l’assignatura; per tant, els temes que cobreix 

el test també estan inclosos.  

 L’assistència a classe no és obligatòria, però es té en compte per calcular la nota final de 

l’assignatura. El professorat es reserva el dret a incrementar en un punt la nota final segons la 

participació i l’actitud de cada estudiant.  

 Pels estudiants que escullen seguir la modalitat d’avaluació continuada, el 45 % de la nota final 

només es considera si la nota de l’examen final és igual o superior a 3,5. 
Mentre que l’avaluació única consisteix en un únic examen final. En aquest cas, la nota mínima per 

aprovar-lo és un 5. L’examen final és el mateix per a tot l’alumnat, independentment del sistema 

d’avaluació que se segueixi. L’examen final consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, amb un 

pes igual cadascuna. Cal treure una nota igual o superior a 3 en totes dues perquè es pugui fer la mitjana 

i calcular la nota de l’examen. Si no és així, la nota final de l’assignatura és un 3,9. Les condicions de la 

reavaluació son les mateixes que les de l’avaluació única. 

L’avaluació continuada de la Matemàtica Financera consisteix en quatre exàmens parcials que es fan 

durant el semestre i que valen respectivament: 

 Primer parcial: blocs 1 i 2 (20 % de la nota final). 

 Segon parcial: bloc 3 (30 % de la nota final). 

 Tercer parcial: bloc 4 (30 % de la nota final). 

 Quart parcial: bloc 5 (20 % de la nota final).  

La nota final es calcula a partir de les notes que s’hagin obtingut en els quatre parcials segons la 

ponderació descrita. Per poder aprovar l’assignatura és necessari que la nota final sigui superior a 5 i que 

la nota de cada parcial sigui superior a 3. 

L’estudiant que renuncia a l’avaluació continuada ha de fer un examen escrit, que inclou tot el contingut 

de l’assignatura i que consisteix a resoldre problemes teòrics i pràctics. La reavaluació consisteix en una 

prova escrita similar a la de l’avaluació única. 

En el cas de l’elaboració del Treball de Final de Grau, com a la resta d’assignatures, per defecte l’estudiant 

realitza l’avaluació continuada.  La qualificació del TFG es fa a partir de la presentació per part de 

l’estudiant d’una memòria escrita amb un resum científic en anglès. Es preveuen dues modalitats 

d’avaluació del TFG: sense presentació pública i amb presentació pública. Abans de l’inici del període 

d’avaluació i qualificació del TFG cada estudiant, juntament amb el seu tutor, ha de decidir la modalitat 

d’avaluació.  

 Modalitat d’avaluació sense presentació pública: Consisteix en l’avaluació del TFG per part del 

professorat tutor/a, que valora el procés d’elaboració del TFG i la memòria final –segons els 

annexos 1, 2, 3 i 4 de l’aplicació del TFG–. En aquesta modalitat es pot obtenir una nota final de 

6,9 com a màxim. Per tant, en cas que el tutor qualifiqui el treball amb una nota superior, la 

nota final a l’acta és de 6,9.  

 Modalitat d’avaluació amb presentació pública: Consisteix en una defensa pública i oral del TFG 

en format pòster. La comissió de treball final de grau organitza el dia o dies de defensa pública 

del TFG per a cadascun dels ensenyaments. El pòster, així com la defensa de l’estudiant, son 

avaluats per una comissió d’avaluació del TFG de l’ensenyament, formada per tres professors 

que no poden ser els tutors del TFG que valoren. En aquesta modalitat la valoració del tutor/a 

representa el 40% de la qualificació final i la valoració de la comissió d’avaluació del treball final 

de grau –que valora la memòria del TFG i l’exposició pública segons l’annex 5 de l’aplicació del 

TFG– representa el 60 % de la qualificació final. 
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En el cas que l’estudiant opti per fer avaluació única del TFG, cal que renunciï a l’avaluació continuada 

durant el primer mes després de l’inici del semestre. L’avaluació del TFG en el cas de l’avaluació única 

també implica que l’estudiant hagi de presentar la memòria escrita amb un resum científic en anglès, i 

amés ha de fer la defensa del treball davant del seu tutor/a del TFG. Aquests estudiants també poden 

escollir les dues modalitats d’avaluació del TFG, és a dir, sense presentació pública o amb presentació 

pública. Abans de l’inici del període d’avaluació i qualificació del TFG el estudiant, juntament amb el seu 

tutor, ha de decidir la modalitat d’avaluació. La reavaluació del TFG té les mateixes condicions i estructura 

que l’avaluació única. 

 

Taula E6.3-GEI Sistemes d’avaluació de les assignatures seleccionades al Grau 
d’Empresa Internacional 

 

a) Instruments avaluadors utilitzats a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 
 
Matemàtica 
Financera 
 
 
Finances II 
 
 
 
Segona Llengua per 
als Negocis I 
(Alemany) 
 
 
TFG 
 

Història: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzades per l’estudiant  
 
Matemàtica: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzades per l’estudiant  
  
Finances: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzades per l’estudiant  
 
Idiomes per als negocis: 

 Proves escrites  

 Proves orals  

 Instruments basats en l’observació  

 Simulacions  
 

TFG: 

 Proves orals  

 Treballs realitzades per l’estudiant  

b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Història de 
l’Empresa 
Internacional 

Matemàtica 
Financera 

Finances 
II 

Segona Llengua 
per als Negocis I 
(Alemany) 

TFG 

1- Proves escrites 50% 100% 85% 60%  

2- Proves orals 20%   20% 0%/60% 

3- Instruments 
basats en 
l’observació 

   5%  

4- Treballs 
realitzats per 
l’estudiant 

25%  15% 15% 100%/40% 

5- Simulacions 5%     
Font:  Centre i memòria de verificació 
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Satisfacció dels estudiants 

Quant a la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global del Grau d’Empresa Internacional, 
malauradament només comptem amb l’enquesta realitzada a la primera promoció, la que va finalitzar al 
curs 2016-17, ja que la implantació del grau es va iniciar el curs 2013-14. Com mostra a la Taula E6.4-GEI 
(situat al final d’aquest apartat), d’aquesta primera promoció només van respondre l’enquesta 11 
persones. Aquesta baixa participació, fa que haguem de prendre els resultats amb força cautela –ja que 
pot ser no son una mostra aleatòria i podrien ser una selecció concreta en una part de la distribució- i pot 
ser explica també perquè els resultats no semblen coherents amb els de les enquestes de satisfacció 
d’aquests mateixos estudiants envers les assignatures mentre que cursaven els estudis, ni amb els de 
l’enquesta d’inserció laboral que la Facultat els hi va realitzar.  

Els resultats d’aquesta enquesta, mostren que la satisfacció dels graduats, tot i que es situa lleugerament 
per sota de la satisfacció mitjana dels graduats de la nostra facultat i dels de la UB, per tots els ítems, 
aconsegueix un resultat d’aprovat (superior al 2,5/5). Els aspectes millor valorats pels estudiants han estat 
l’impacte de les accions de mobilitat i el Campus Virtual sobre el seu aprenentatge, amb una valoració per 
sobre 4/5. A més d’aquests, altres aspectes en els que els estudiants del GEI valoren per sobre la valoració 
que en fan de mitjana els estudiants de la Facultat i els de la UB, son els serveis de suport a l’estudiant, la 
resposta adequada a les seves queixes i suggeriment, la informació al web referent a la titulació .      

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció amb les activitats formatives del conjunt d’assignatures del grau 
d’Empresa Internacional, els estudiants mostren, en general, una valoració favorable. Tant l’Àrea 
Acadèmica de la FEE, com la de la UB donen una gran importància a la valoració que fan els estudiants 
sobre el nivell d’adequació de les activitats formatives del grau. Les enquestes de satisfacció dels 
estudiants del GEI amb l’acció docent i formativa dels cursos 2016-17 i 2017-18, en les que 
s’aconsegueixen uns resultats molt positius, com indiquen els quadres 6.6 i 6.7 (situats al final d’aquest 
apartat). En aquests dos cursos només hi ha una assignatura en cadascun d’ells que obtingui una 
satisfacció global valorada sota 5/10, mentre que més del 30% de les assignatures tenen una qualificació 
entre 7/10 i 9/10, i el 6% del assignatures al 16-17 i el 8% al 17-18 van aconseguir una valoració excel·lent 
(superior a 9/10). Aquests resultats tant positius en la satisfacció dels estudiants, es mantenen també en 
el cas de les quatre assignatures seleccionades, que suposen una selecció en les que la valoració global va 
en els cursos mostrats al quadre des d’excel·lent, passant pel notable i fins a l’aprovat en d’altres.  

Destacar també que, en el cas del GEI en els darrers anys s’ha aconseguit una participació relativament 
elevada d’estudiats (a les 4 enquestes agregades al curs 2016-17 va estar entre el 30% i el 35% i al curs 
2017-18 entre el 37% i el 47%). Aquest augment de la participació s’ha aconseguit gràcies a que ara els 
estudiants poden fer l’enquesta online des dels seus dispositius (mòbil, tableta, portàtil,...) i que per 
garantir que les fan, reben cada semestre la visita de la Cap d’Estudis a l’aula de cadascun dels cursos i 
se’ls cedeixen 15 minuts de docència.  

A les quatre assignatures seleccionades la satisfacció general dels estudiants respecte al professorat el 
curs 2017-18 també va ser positiva, a Història de l’Empresa Internacional un 5,98/10, a Matemàtica 
Financera 8,64/10, a Finances II 5,83/10 i a Segona Llengua per als Negocis I (Alemany) 9/10. 

Els resultats de les enquestes d’opinió dels estudiants son analitzats pel Consell d’Estudis, a partir de 
l’informe que elabora la Cap d’Estudis i l’enviament de les enquestes a tots els membres del CE, i aquests 
queden incorporats als informes de seguiment anuals del grau. A més de valorar els resultats de les 
enquestes d’opinió dels estudiants, hi ha una preocupació per redreçar les assignatures que obtenen 
pitjors valoracions. Per la qual cosa, la Cap d’Estudis es posa en contacte amb el professorat i els 
Directors/res dels Departament implicats per mirar de trobar una solució a les dificultats sorgides.   

Les taxes de rendiment al GEI son força elevades, com mostra la Taula E6.8-GEI. que presenta el detall de 
les qualificacions per assignatures del curs 2017-18. En aquest curs, només per cinc assignatures el 
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rendiment es situa per sota el 80%, mentre que per cap assignatura està per sota el 70% i la taxa 
d’estudiants que no es presenten en cap cas supera el 7%. Si es fa l’anàlisi pels diferents  cursos, la taxa 
mitjana de rendiment es manté pràcticament constant als tres primers cursos i augmenta al darrer curs, 
quan els estudiants fan les assignatures optatives i poden escollir aquelles que encaixen millor amb els 
seus interessos. Aquests rendiment tant elevat s’explica parcialment per les característiques dels 
estudiants que accedeixen al grau, amb una considerable nota de tall i essent el GEI i similars graus que 
consten entre les seves primeres preferències. Aprofundint en quines son les qualificacions aconseguides 
pels estudiants del GEI, els resultats també són molt bons donat que de mitjana el 44% dels estudiants 
que superen obtenen un aprovat, el 45% un notable, el 9% excel·lent i el 2% aconsegueixen matricula 
d’honor. Aquests resultats son pràcticament idèntics quan incloem les pràctiques i el TFG i quan es 
consideren només les assignatures amb docència. En les quatre assignatures seleccionades, al curs 2017-
18, la taxa de rendiment va estar per sobre del 86% per totes les assignatures, la taxa d'èxit a partir del 
90%, i la taxa de no presentats no va superar el 6%. A les quatre assignatures seleccionades, el curs 2017-
18 el rendiment va estar en coherència amb el general del grau, així, a Història de l’Empresa Internacional 
del 86,87%, a Matemàtica Financera del 89,77%, a Finances II del 88,89% i a la Segona Llengua per als 
Negocis I (Alemany) del 88,89%. 

Les taxes de rendiment també son objecte d'anàlisi anualment per part del Consell d’Estudis a partir d’un 
informe que elabora la Cap d’Estudis i de les dades que son enviades als membres del CE, i tant l’informe, 
com les valoracions del diferents membres del consell, son incorporades a l'informe de seguiment del 
grau. D’altra banda, quan hi ha assignatures amb taxes de rendiment molt inferiors a la mitjana, la Cap 
d’Estudis informa al professor/a i al Director/a del Departament per tal que en facin una reflexió del 
motius i valorin la situació.  

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 
característiques de la titulació al Grau d’Empresa Internacional (GEI) 

El grau d’Empresa Internacional presenta uns indicadors de rendiment acadèmic força positius. Així, des 

de l’inici de la implantació del grau, la taxa de rendiment ha estat per sobre el 90%, la taxa d'eficiència per 

sobre el 95%, fet que ha provocat que la durada mitjana estigui a prop dels 4 anys i que la taxa de 

graduació sigui del 70%. Aquests resultats es deuen en part al fet que els estudiants del GEI són un grup 

d’estudiants que accedeixen al grau amb una nota de tall elevada i a que aquest grau és escollit per molts 

d’ells entre les seves primeres preferències, fet que també motiva una baixa taxa d’abandonament.  

En comparació amb les dades que es preveien a la Memòria del GEI, en la que la taxa d’abandonament 

indicada era del 20%, la taxa d’eficiència del 75% i el rendiment del 60%, els resultats aconseguits en 

aquests anys han estat força superiors.      

 

Taula E6.9 - GEI 
Indicadors de rendiment acadèmic per al Grau d’Empresa Internacional 

Curs 2014-15 - 2017-18  
2014-15 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Taxa de rendiment 96,01% 92,86% 93,56% 89,73% 90,34% 

Taxa d'eficiència - - - 98,06% 97,14% 

Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,25 

Taxa d'abandonament - - - - 8,24% 

Taxa de graduació - - - - 70,59% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment  

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment
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Els resultats esmentats, pel grau en la seva globalitat, així com els motius que probablement els causen, 

es mantenen també pels resultats que s’aconsegueixen si només es considera el primer curs del grau.    

 

Taula E6.10 - GEI 
Evolució dels resultats globals de primer curs per al Grau d’Empresa Internacional 

cursos 2013-14 - 2017-18  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Taxa d'abandonament  3,85% 5,88% 8% 11,94% 12,20% 

Taxa de presentats 98,71% 97,21% 98,53% 96,69% 96,58% 

Taxa d’èxit 98,04% 98,18% 98,24% 94,25% 93,67% 

Taxa de rendiment  96,77% 95,44% 96,80% 91,13% 90,46% 

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=G1080#seguiment  
 

El rendiment en el TFG dels estudiants del GEI ha estat també força elevat i coherent amb el rendiment 

mitjà del grau. En els curs 2017-18 han superat el TFG el 100% dels estudiants matriculats i en el curs 

2016-17 el 79% dels matriculats, però el 100% dels presentats, és a dir, que hi va haver un 21% 

d’estudiants que no van presentar el treball. Pel que fa a la matricula de TFG, el curs 2017-18 es van 

matricular 67 estudiants i el curs anterior 52, concentrant-se gairebé el 90% de la matricula en el segon 

semestre en tots dos cursos.  

La nota mitjana del TFG està propera al 7/10 en els dos cursos quan es consideren a tots els estudiants 

matriculats. Però aquesta nota cal desagregar-la diferenciant la dels estudiants que només entreguen el 

TFG al seu tutor/a i la d’aquells que amés fan exposició pública del seu treball davant d’un tribunal format 

per tres professors de diferents departaments. Els estudiants que opten per la primera opció, obtenen la 

qualificació que els ha donat el seu tutor/a, però si la valoració supera el 6,9/10, a l’acta els consta com a 

màxim aquesta nota. D’altra banda, els estudiants que fan presentació pública obtenen una nota mitjana 

ponderada, que inclou la valoració del tribunal (60%) i la qualificació dels seu tutor/a (40%).  Tenint en 

compte aquestes particularitats, la nota mitjana dels estudiants que no fan presentació pública és de 

6,6/10 el darrer curs i de 6,78/10 el curs anterior. En canvi, la dels estudiants que fan presentació pública 

va ser de 8,5/10 i 8,3/10, respectivament. En aquests dos cursos van escollir fer presentació pública el 

19% dels estudiants matriculats, i mentre que el curs 16-17 el percentatge va ser molt similar els dos 

semestres, en el curs 17-18 els estudiants que van fer presentació pública el primer semestre va ser 

inferior al del segon. 

Entre els estudiants que van decidir fer presentació pública del seu TFG davant d’un tribunal, van 

aconseguir una qualificació d’excel·lent el 38% el curs 2017-18 i el 17% el curs 2016-17. D’aquests, un 80% 

i un 50%, respectivament, van fer el TFG ad hoc, és a dir, que van fer el treball amb un tutor/a que ells 

mateixos van cercar per tal de fer una temàtica concreta que volien estudiar, diferent de les proposades 

a les línies temàtiques que s’ofereixen. Aquests percentatges tant elevats –que pràcticament dupliquen 

el de percentatges de TFG ad hoc del total de matriculats– s’expliquen probablement per la forta 

motivació dels estudiants que tenen un tema sobre el que volen fer recerca, fet que els porta a fer un 

millor treball i a voler fer-ne presentació pública. 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment
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Taula E6.11 - GEI 
Relació de Treballs de Fi de Grau (TFG) defensats públicament per al Grau d’Empresa Internacional 

(cursos 2016-17 i 2017-18) 

Títol del TFG Àmbit o línia de treball Temàtica 
Nota 

obtinguda 

Curs 2016-17 
Neuromarketing. Is there a room for ethics? 

Ad hoc Ad hoc 8,4 

Economic development in South Korea driven by the 

Chaebol: Is this the end of Samsung? Ad hoc Ad hoc 8,2 

Do Chambers of Commerce have an added value in the 

web 2.0 era? Ad hoc Ad hoc 9,4 

Tax havens in a globalized system: can they be 

stopped? International Economics 
International 

Economics 
7,1 

The Polish economy miracle: the role of the EU 
Ad hoc Ad hoc 7,2 

The History of The Chinese Securities Market History of International 
Business 

History of 

International 

Business 

7,6 

Understanding Bad Banks: How is the spanish bad 

bank performing? SAREB´s activity Overview 

Understanding Bad Banks: 
How is the spanish bad bank 

performing? SAREB´s 
activity Overview 

Understanding 

Bad Banks: 

How is the 

spanish bad 

bank 

performing? 

SAREB´s 

activity 

Overview 

8,2 

An analysis from the inside: identification of the 

workings of startups and their main advantages and 

disadvantages 
International relations 

International 

relations 
8,8 

International business and the future of the European 

Union International relations 
International 

relations 
8,8 

The impact of news and rumours on financial markets: 

A Tesla analysis 

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

Loans and fixed 

income 

securities 

(Bonds and T-

Bills): Financial 

Analysis 

9,3 

A Analysis and comparison of the evolution between 

hotels and touristic apartement in the Balearic Islands 

Empirical determinants and 
forecasting of trade, FDI, 

migration and tourism 

Empirical 

determinants 

and forecasting 

of trade, FDI, 

migration and 

tourism 

6 

Which are the real possibilitiesof Barcelona's airport to 

become an international hub? International Economics 
International 

Economics 
6 

Curs 2017-18 
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Music Festivals in Cataloniain a european context. 
Factors of competitiviness of a dynamic creative 

industry 
Ad hoc Ad hoc 9,4 

Strategic adaptions for a packaging redesign 
through the new techniques derived from 

multivalent logic 
Ad hoc Ad hoc 9,4 

HABIBA: A sustainable online fashion business 
from and for women 

Comunicació i gestió 
intercultural; 

Interculturalitat i cultures;  
Gènere, treball i empresa; 

Gènere i mobilitat 
internacional 

Comunicació i 
gestió 

intercultural; 
Interculturalitat 

i cultures;  
Gènere, 
treball i 

empresa; 
Gènere i 
mobilitat 

internacional 

9,3 

Business Plan: Catch flights & feelings Ad hoc Ad hoc 9 

Women Entrepreneurship from the perspective of 
affectuation: A theoretical reflection 

Ad hoc Ad hoc 9 

Oil management in Norway: Has the country 
escaped the ducth disease? 

El creixement econòmic 
en perspectiva històrica 

El creixement 
econòmic en 
perspectiva 

històrica 

8,4 

BITCOIN two sides of the same coin. Ad hoc Ad hoc 8,4 

Renewable Energies in the Twenty First Century. 
An Approach Through the Spanish Industry and 

Leading Corporations 
Ad hoc Ad hoc 8,2 

The evolution of japanese robotics: from the 
beginning to the newest tendencies 

Ad hoc Ad hoc 8,1 

The effects of the crisis over the welfare state in 
Spain: An analysis from the perspective of the 

pensioners associations 
Ad hoc Ad hoc 7,9 

European Approach to Mediation in Collective 
Conflicts 

Ad hoc Ad hoc 7,8 

Analysis of the blockchain technology and how its 
applications could disrupt the way human activity 

is organized 
Ad hoc Ad hoc 7,8 

Business Plan of Tourerasmusbcn 
Loans and fixed income 
securities (Bonds and T-
Bills): Financial Analysis 

Loans and 
fixed income 

securities 
(Bonds and T-

Bills): 
Financial 
Analysis 

7,7 

Font: Centre 

MOBILITAT INTERNACIONAL GEI 

En el cas del grau d’Empresa Internacional, donada la vocació internacional que caracteritza als seus 
estudiants, destaca la mobilitat internacional que aquests realitzen. Segons mostra el Quadre 6.3-1-GEI , 
cada curs –excepte el primer en el que només hi havia la primera promoció fent 3r curs- han fet mobilitat 
internacional al voltant de 50 estudiants i en total han marxat 179 estudiants. Aquesta mobilitat la fan a 
3r o 4t curs i majoritàriament el 1r semestre (68%), tot i que alguns estudiants marxen tot un curs (19%) i 
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d’altres el 2n semestre (13%). Pel que fa al tipus de conveni/destinació, el 75% surten a Europa amb un 
conveni d’estudis Erasmus i el 4% amb un conveni d’Erasmus pràctiques.  

D’altra banda, és necessari destacar també que els estudiants del GEI comparteixen l’aula amb estudiants 
incoming de programes de mobilitat. Aquest fet es considera enriquidor pels nostres estudiants, tant des 
de un punt de vista acadèmic, com cultural. El nombre d’estudiants estrangers varia a cada assignatura 
depenent tant del nombre de places disponibles com de la demanda que els estudiants incoming realitzen.  

Quadre 6.3-1-GEI 

Etiquetes de 
fila 

BCA Convenis 
Específics 

Convenis 
Generals 

Erasmus 
+ KA107 

Erasmus 
Estudis 

Erasmus 
Pràctiques 

Sol·licitud 
Individual 

Total 
general 

2015/2016 1       9   2 12 

ANUAL 1       6     7 

SEM1         3     3 

SEM2             2 2 

2016/2017   7 5   53 1   66 

ANUAL     1   5     6 

SEM1   6 3   46     55 

SEM2   1 1   2 1   5 

2017/2018   7 9   32 5   53 

ANUAL   1 4   7     12 

SEM1   6 5   18 1   30 

SEM2         7 4   11 

2018/2019   3 3 1 40 1   48 

ANUAL         8     8 

SEM1   3 3 1 27     34 

SEM2         5 1   6 

Total general 1 17 17 1 134 7 2 179 

ANUAL 1 1 5   26     33 

SEM1   15 11 1 94 1   122 

SEM2   1 1   14 6 2 24 

Font: Centre 

 PRÀCTIQUES GEI  

El quadre 6.3-2-GEI mostra com, tot i que les pràctiques son optatives al GEI, pràcticament tots els 

estudiants del grau fan pràctiques curriculars i/o no curriculars (67 el curs 2016-17 i 74 el curs 2017-18). 

El curs 2015-16 el nombre d’estudiants que van fer pràctiques va ser menor perquè en aquell moment va 

arribar a tercer curs la primera promoció d’estudiants –ja que no es poden fer pràctiques fins que no es 

tenen 150 crèdits superats– i només uns pocs van fer pràctiques a les tardes del segon semestre o a l’estiu 

perquè quan es fan simultàniament amb docència, els horaris no poden coincidir.  

Donat que el Pla d’Estudis del grau preveu que es puguin realitzar fins a 4 assignatures de pràctiques entre 

les optatives que s’han de fer, molts estudiants cursen més d’una assignatura de pràctiques. Generalment 

els estudiants fan les pràctiques el darrer semestre dels seus estudis, a jornada completa i simultàniament 

amb l’elaboració del TFG. Aquest fet que fa que siguin força formatives, ja que a les empreses el integren 
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plenament en els equips de treball. A més, per una part important dels estudiants, aquestes pràctiques 

permeten tenir una molt bona inserció en el mercat de treball,  ja que les empreses que ofereixen 

pràctiques ho fan amb la intenció de seleccionar talent que incorporar a les seves plantilles.   

El quadre 6.3-3-GEI mostra les empreses on els estudiants del GEI han realitzat les pràctiques. Com 
s’observa, la majoria d’empreses han estat en empreses multinacionals i/o exportadores. A més cada curs 
hi ha un grup d’estudiants que realitza les pràctiques a l’estranger (6 estudiants el curs 2016-17 i 5 el curs 
2017-18).  

Quadre 6.3-2-GEI Estudiants GEI en pràctiques   2015-16 2016-17 2017-18 

Practiques curriculars Convenis projectes formatius 2 84 116 

Estudiants   2 63 68 

Estranger   0 6 5 

Pràctiques NO curriculars Convenis projectes formatius 9 18 28 

Estudiants    8 8 26 

Estranger    0 0   
      

TOTALS  Volum total de Projectes Formatius   11 102 144 

Estudiants involucrats   10 67 74 

Núm. Empreses    10 69 70 

Font: Centre 

 
Quadre 6.3-3-GEI Empreses en les que han fet les pràctiques (Projectes Formatius) els estudiants GEI 

 

2015-16 Num. 2016-17 Num. 2017-18 Núm. 

PEPE JEANS, S.L. 2 Punto Fa, S.L. 5 Danone, S.A. 6 

Everis BPO, SLU 1 Regus Management España, S.L. 4 Everis Spain, S.L.U. 6 

FUE (Fundación Universidad-
Empresa) - Cleaning for You 

1 SEAT, S.A. 4 Idilia Foods, S.L. 6 

Fundació ESADE 1 Deloitte Consulting, S.L. 3 Nestlé España 6 

Gemalto SP S.A 1 Transportes Internacionales Inter 
Tir, S.L. 

3 Aguas Danone, S.A. 4 

GLOBAL ABOGADOS, S.L.P. 1 3III's Ltd 2 Business Angels Network 
Catalunya 

4 

Nexus Global Communications 
S.L 

1 Alvarez-Pinsach & Asociats, S.L. 2 Biocat, Fundació BioRegió 
de Catalunya 

3 

SAL A NAVEGAR SERVICIOS 
NAUTICOS S.L 

1 Danone, S.A. 2 Deloitte Advisory, S.L. 3 

SYNERGIE TT ETT SAU 1 Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i 
Transparència 

2 Expedia Spain, S.L. 3 

United Way of Dubuque Area 
Tri-States 

1 Deutsche Bank, S.A.E 2 Henkel Ibérica, S.A. 3 

    Everis BPO, S.L.U. 2 K-Tuin 3 

    Flexngate Tubsa Automocion, S.L. 2 Regus Management España, 
S.L. 

3 

    Kantox 2 Schneider Electric 3 
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    Nexus Global Communications, S.L. 2 Tech Sleeves 3 

    Nomada Sandals, S.L. 2 Transportes Internacionales 
Inter Tir, S.L. 

3 

    PepsiCo Foods Iberia Servicios 
Centrales 

2 Unilever España, S.A. 3 

    Perelada Comercial, SA. 2 Vueling Airlines, S.A. 3 

    PopUp Immo 2 Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria - Becas BBVA 

2 

    Reckitt Benckiser 2 BMS Group LTD, Sucursal en 
Espa Dña 

2 

    Reckitt Benckiser España, S.L. 2 Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Barcelona 

2 

    Tandem Social, S.C.C.L. 2 Careli 2007, S.L. 2 

    thyssenkrupp System Engineering 2 Clidom Energy, S.L 2 

    Toyota Material Handling España, 
S.A. 

2 Ernst & Young, S.L. 2 

    TravelPerk, S.L.U. 2 Everis BPO, S.L.U. 2 

    ACNielsen Company, S.L. 1 Exponovias, S.L. 2 

    Agincourt 2008, SL 1 FIN-to Group, S.R.O. 2 

    Andersen Tax & Legal, S.L.P. 1 General de Relojeria, S.L. 2 

    Aparteasy, S.L. 1 Gutierrez Pujadas y 
Asociados, S.L. 

2 

    Aplicca Identity Solutions, S.L.U. 1 PricewaterhouseCoopers 
Asesores de Negocio, S.L. 

2 

    Areas, S.A. 1 Punto Fa, S.L. 2 

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1 Qsaudit Consultor, S.L.P. 2 

    Business Angels Network Catalunya 1 Red Points Solutions, S.L. 2 

    Cambra de Comerç,Indústria i 
Navegació de Barcelona 

1 Roca Sanitario, S.A. 2 

    Citadel, S.L. 1 Rocwall By Rustey, S.L. 2 

    Cooltra Motos, S.L. 1 Sanofi Aventis Groupe 2 

    Deloitte Advisory, S.L. 1 Sanofi-Aventis 2 

    Deloitte, S.L. 1 Seat, S.A. 2 

    Easy Tempo Europe 1 Servizurich, S.A. Soc 
Unipersonal 

2 

    Eva Española, S.L. 1 Smadex, S.L. 2 

    Everis Spain, S.L.U. 1 Stayforlong, S.L. 2 

    Food Lovers Company 1 Uniplaces 2 

    Fotografen Online Service GmbH 1 Volotea 2 

    Gestart Assessors, S.L.U. 1 ww E-services Iberia, S.L. 2 

    Health Innovation Technology 
Transfer, S.L. 

1 Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

1 

    Innöe, S.L. 1 Agència per la 
competitivitat de l'empresa 

1 
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    Institut Català de Finances 1 Alfresco Software 1 

    Kautex Textron Iberica,S.L 1 Allianz Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 

1 

    Larrañaga Plasticos, S.A. 1 Aparteasy, S.L. 1 

    Leader B2B, S.L. 1 Axis Corporate, S.L. 1 

    Marsh, S.A. 1 BDO Auditores, S.L.P 1 

    Mavica Assessors, S.L. 1 Bilanx Auditores y 
consultores, S.L. 

1 

    Maxi Mobility Spain, S.L. 1 Camalize, S.L. 1 

    MCI Spain Event Services, S.A. 1 Consell General de les 
Cambres de Comerç de 
Catalunya 

1 

    Organizacion Mundial de Ciudades 1 CUVIV Business Services, 
S.L. 

1 

    Pepe Jeans, S.L. 1 DAEM Dirección y 
Administracions de 
Empresas, S.A. 

1 

    Portal 14, S.L. 1 DB Schenker 1 

    PricewaterhouseCoopers 
Compliance Services, S.L. 

1 Deloitte, S.L. 1 

    Randstad Technologies, S.A. 1 Fizzid, S.L. 1 

    RICOH España, S.L.U. 1 Health Innovation 
Technology Transfer, S.L. 

1 

    Sal a navegar servicios náuticos, 
S.L. 

1 Henkel Slovensko spol. 
S.R.O. 

1 

    Salvetti & Llombart, S.L. 1 Innöe, S.L. 1 

    Samoa Inudstrial, S.A. 1 Joyería Tous, S.A. 1 

    Servizurich, S.A. SOC UNIPERSONAL 1 Lyreco España, S.A. 1 

    Synergie TT ETT, S.A.U. 1 Motion Global 1 

    Unilever Espana, S.A. 1 Noatum Logistics 1 

    Uniplaces 1 Noatum Logistics Spain, S.A 1 

    Unit Elements, S.L. 1 Portal 14, S.L. 1 

    Viana Resort, S.L. 1 Rakuten TV Europa, S.L. 1 

    ww E-services Iberia, S.L. 1 Rousaud Costas Duran, 
S.L.P. 

1 

        Vidres la Fageda, S.C. 1 

  11   102   144 

Font: Centre 

 

L’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat ha fet una gran tasca per donar a conèixer entre les 
principals empreses les característiques del estudiants del GEI i aconseguir ofertes de pràctiques força 
interesants per als estudiants. Les pràctiques s’han convertit en una font important d’aprenentatge. 
D’altra banda, l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa organitza durant el 
curs acadèmic diferents activitats formatives, algunes adreçades a tots els estudiants de la Facultat, i 
d’altres especifiques per als estudiants del GEI (E6.3-1). L’objectiu d’aquestes activitats es preparar als 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6314362/mod_folder/content/0/Activitats%20de%20Carreres%20Professionals%20per%20%20GEI%20%28Vanesa%20%2B%20Gloria%29%20.xlsx?forcedownload=1
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estudiants per superar exitosament els processos de selecció i d'apropar-los i connectar-los al món 
empresarial. Aquesta formació en “soft skills” i aquests contactes juguen un paper destacat, tant en les 
pràctiques que aconsegueixen fer els estudiants, com en la seva posterior entrada en el mercat de treball, 
segons indiquen els graduats del GEI en l’enquesta d’inserció laboral que es comenta al final d’aquest 
estàndard 6
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Taula E6.1 GEI 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 

CG1 Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica y actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas)  

CG2 Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación 

en empresas e instituciones. 

CG3 Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica).  

CG5 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). 

CG6 Capacidad creativa y emprenedora (capaces de formular, diseñar y gestionar proyectos).  
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CG7 Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito y tengan la capacidad de manifestar visiones integradas y 

sistemáticas).  

CG8 Capacidad comunicativa comunicativa en inglés y/o otras lenguas extranjeras a nivel oral, escrito y comprensivo, y que dominen el lenguaje especializado.  

CG9 Capacidad de interpretar la evolución del entorno y su adaptación.  

CG10 Utilización de las TIC en el desempeño profesional.  

Competències específiques 

CE1 Desarrollar la capacidad de análisis de las organizaciones empresariales en su entorno internacional para interpretar los comportamientos de las mismas ante factores 

económicos, sociales, culturales, legislativos, etc. de carácter internacional.  

CE2 Dominar el entorno económico, jurídico y socio-político internacional para gestionar, con el máximo de información posible, las decisiones empresariales tomadas en 

este ámbito.  

CE3 Conocer el funcionamiento y estructura de los mercados internacionales para detectar las implicaciones que supone la creciente internacionalización y el nuevo marco 

global.  

CE4 Conocer las instituciones económicas mundiales para valorar el papel que juegan en el contexto de las relaciones económicas internacionales.  

CE5 Aplicar los fundamentos del márketing internacional y la dirección de ventas. 

CE6 Valorar los procesos y la toma de decisiones en el desarrollo de operaciones internacionales.  

CE7 Elaborar, interpretar y aplicar la información contable y financiera de la empresa.  

CE8 Gestionar los recursos humanos desde una perspectiva internacional.  

CE9 Aplicar los métodos cuantitativos para resolver problemas reales en diversas áres de la empresa.  

CE10 Tomar decisiones en en entorno empresarial internacional: planificacion y organización.  
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CE11 Entender la cultura y los negocios de distintos países para adaptarse e interactuar eficazmente en otros contextos geopolíticos.  

MATÈRIES i 
Assignatures  

vinculades 

 
COMPETÈNCIES GEI 

         

 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

ECONOMÍA (OB)  X   X X  X X   X X X 
 

X X 
 

       

Microeconomia  X   X   X    X  X   X         

Macroeconomia  X    X  X X   X X   X          

EMPRESA (OB)   X   X   X X X  X   X 
 

    X   X X 

Economía de la 
Empresa 

        X X  X         X   X X 

Introducción a la 
Contabilidad 
Financiera 

 X   X   X    X   X      X     

HISTORIA (OB)    X  
 

 X    X    X X X      
 

X 

Historia de la Empresa 
Internacional 

   X    X    X    X X X       X 

DERECHO (OB)      X  X X   X    X          

Derecho de la Empresa      X  X X   X    X          

COMUNICACIÓN (OB)        X X X  X             X 

Técnicas de 
comunicación 
intercultural 

       X X X  X             X 

IDIOMA MODERNO 
(OB) 

   X    X X   X  
 

          X 

Inglés para los 
negocios I 

   X    X X   X             X 

MATEMÁTICAS (OB)      
 

 X    X           X 
 

 

Matemáticas        X    X           X   

ESTADÍSTICA (OB)   X   X X X 
 

  X  X         X   

Análisis de Datos   X   X X X    X  X         X   
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ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS (OB) 

 X    X  X X X X X X X X     X  X  X X 

Recursos Humanos   X    X  X X  X X  X X       X  X X 

Dirección de 
Operaciones 
Internacionales  

       X X X  X  X      X    X  

Estrategia 
Internacional  

 X      X  X X X X       X    X X 

Dirección de empresas 
internacionales  

       X X X  X        X    X  

FINANZAS (OB)   X   X      X   X  X X   X  X X  

Finanzas I   X         X   X  X    X  X X  

Finanzas II   X   X      X   X  X      X X  

MARKETING (OB)        X X X  X X X X    X       

Dirección comercial 
internacional  

       X X X  X X X X    X       

Marketing 
internacional  

       X X X  X X  X    X       

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS (OB) 

  X   X X X X   X  X  X  X     X   

Matemática financiera         X   X  X         X   

Estadística      X      X  X         X   

Econometria   X   X X X X   X  X  X  X     X   

ECONOMIA Y 
ENTORNO 
ECONÓMICO 
INTERNACIONAL (OB) 

  X  X X  X X   X X X  X X X      X X 

Economía 
Internacional 

    X   X X   X     X         

Entorno económico 
europeo e 
internacional 

  X  X X  X    X X   X  X      X X 
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DERECHO DE LA 
EMPRESA 
INTERNACIONAL (OB) 

     X  X X   X X  X X X X  X   X X  

Derecho de los 
negocios 
internacionales 

     X  X X   X X   X    X    X  

Fiscalidad 
internacional 

     X  X    X X  X X X X  X   X X  

CONTABILIDAD (OB)  X X X X       X   X     X X     

Contabilidad de 
gestión 

 X X X X       X        X X     

Contabilidad financiera 
internacional 

 X          X   X     X X     

IDIOMAS PARA 
NEGOCIOS (OB) 

   X        X  X           X 

Inglés para los 
negocios II 

                         

Segundo Idioma para 
los negocios I  

   X        X  X           X 

Segundo idioma para 
los negocios II  

   X        X  X           X 

IDIOMAS PARA LOS 
NEGOCIOS 
COMPLEMENTARIOS 
(OP) 

   X    X X   X  X           X 

Tercer Idioma para los 
negocios I 

   X    X X   X  X           X 

Tercer Idioma para los 
negocios II 

   X    X X   X  X           X 

PRÁCTICAS DE LA 
EMPRESA O 
PROFIONALES 
INTERNACIONALES 
(OP) 

  X X  X  X   X X  X          X X 

Prácticas I   X X  X  X   X X  X          X X 
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Prácticas II   X X  X  X   X X  X          X X 

Prácticas III   X X  X  X   X X  X          X X 

Prácticas IV   X X  X  X   X X  X          X X 

CULTURA Y 
NEGOCIOS (OP) 

  X X    X X   X X X  X         X 

Cultura y negocios en 
Europa y otros paises 
occidentales 

  X X    X X   X    X         X 

Cultura y Negocios en 
Asia 

   X    X X   X X   X         X 

Cultura y Negocios en 
America Latina y 
Caribe 

  X         X  X  X         X 

RECURSOS 
HUMANOS (OP) 

     X  X X X  X   X     X  X   X 

Cross-cultural 
management 

     X  X X X  X   X     X  X   X 

TRABAJO FINAL DE 
GRADO (TFG) 

X X X X      X  X   X           

Trabajo final de grado 
(TFG) 

X X X X      X  X   X           

Font: Memòria de Verifica 

 
Taula E6.5 - GEI 

Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global del Grau d’Empresa Internacional 
Curs 2017-18 

 Universitat de 
Barcelona  

 Facultat 
d’Economia 

 Titulació 

 
2017-18 

 
2017-18  2017-18 

Graduats 7.264  
 

1.060   42  

Nombre respostes 1.546  
 

191   11  

Participació (%) 21,28 % 
 

18,02 %  26,19 % 



 

 

C.  Estàndard 6  Autoinforme d'acreditació · 2019 162 

 

 

 

I1 - L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 3,42  
 

3,31   3,18  

I2 - Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments 3,05  
 

3,14   2,55  

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

3,47   3,27  

I4 – Estic satisfet/a amb el professorat 3,45  
 

2,96   2,82  

I5 - La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,18  
 

2,78   2,55  

I6 - La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 2,67  
 

2,53   2,64  

I7 - El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,85  
 

4,01   4,27  

I8 – Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 3,03  
 

2,93   2,82  

I9 - Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació 3,61  
 

3,22   2,89  

I10 - Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 3,47  
 

3,41   4,56  

I11 - El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,56  
 

3,41   3,30  

I12 - Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge 3,18  
 

3,15   2,91  

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

3,84   3,61   3,78  

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

3,03   2,89   3,18  

I15 - He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 2,85   2,72   3,13  

I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,45   3,49   3,73  

I17 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,55   3,31   3,09  

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.) 

3,66   3,42   3,00  

I19 - La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional 3,59   3,29   3,18  

I20 – Estic satisfet amb la titulació 3,70   3,47   3,00  

I21 - Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 75,75  %  67,02  %  36,36  % 

I22 - Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 71,08  %  54,45  %  36,36  % 
Escala: 1-5 
Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E64https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment 
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Taula E6.6 - GEI 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Empresa Internacional 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculats % 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 364552 83 53,01% 7,52 8 8,23 7,95 7,16 7,73 

Anglès per als Negocis I 364550 77 42,86% 5,82 5,48 6,94 6,39 7 7,55 

Anglès per als Negocis II 364553 82 31,71% 5,96 5,32 7,20 7,28 6,96 7,59 

Comptabilitat de Gestió 364571 93 37,63% 5,71 5,26 5,23 6,43 6,20 5,44 

Comptabilitat Financera 
Internacional 

364572 73 17,81% 7,23 7 7,46 7,77 8,31 7 

Cultura i Negocis a 
l'Amèrica Llatina i el Carib 

364582 33 18,18% 6,33 6,83 8 7,33 7,17 8,57 

Direcció Comercial 
Internacional 

364562 92 29,35% 5,54 4,73 5,74 6,11 5,59 5,89 

Direcció d'Empreses 
Internacionals 

364559 104 11,54% 6,83 6,92 6,17 6,83 6,92 8,50 

Direcció d'Operacions 
Internacionals 

364557 93 17,20% 6,38 6,44 6,81 7,63 5,93 6,25 

Dret de l'Empresa 364548 75 50,67% 6,39 6,47 6,78 6,39 5,95 6,56 

Dret dels Negocis 
Internacionals 

364569 88 46,59% 6,46 6,07 6,10 6,78 6,27 6,60 

Econometria 364566 90 28,89% 8,31 8,38 8,38 8,46 8,58 8,96 

Economia de l'Empresa 364545 79 68,35% 5,72 5 5,78 7,07 6,41 4,88 

Economia Internacional 364567 92 18,48% 5,88 6,29 6,71 6,41 6,82 5,56 

Entorn Econòmic 
Europeu i Internacional 

364568 95 55,79% 8,32 8,53 7,96 8,43 8,02 8,37 

Estadística 364565 83 55,42% 6,37 6,89 6,26 7,43 6,63 6,02 
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Estratègia Internacional 364558 103 30,10% 6,84 6,87 6,87 7,42 7,03 7,73 

Finances I 364560 86 33,72% 6,07 5,21 5,83 6,66 5,10 4,72 

Finances II 364561 83 15,66% 5,77 6 5,38 6,69 6,15 5,85 

Fiscalitat Internacional 364570 90 41,11% 8,19 7,81 7,03 8,11 8,24 8,38 

Gestió Intercultural 364573 49 14,29% 8,57 8,86 8,86 9,14 8,71 8,86 

Història de l'Empresa 
Internacional 

364547 75 46,67% 6,71 7,03 7,37 6,91 6,83 6,89 

Introducció a la 
Comptabilitat Financera 

364546 79 34,18% 5,85 5,37 6,63 7,22 6,85 3,26 

Macroeconomia 364544 77 38,96% 6,73 6,57 6,53 7,20 7,43 6,53 

Màrqueting Internacional 364563 94 13,83% 5 5 5,91 6,18 5,36 5,20 

Matemàtica Financera 364564 77 19,48% 9,07 9,27 9 9,27 9,53 9,47 

Matemàtiques 364551 78 46,15% 7,03 7 7,86 7,67 7,83 6,94 

Microeconomia 364543 82 37,80% 5,97 5,74 5,52 6,50 6,35 5,83 

Recursos Humans 364556 98 39,80% 2,71 2,70 3,05 4,54 3,21 1,82 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Alemany) 

364554 25 20% 9,40 9,20 9,60 9,60 9,40 9,75 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Francès) 

364700 42 26,19% 8,82 8,45 8,45 8,82 8,73 8,36 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Italià) 

364701 13 23,08% 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 

Segona Llengua per als 
Negocis II ( Francès) 

364703 42 19,05% 7,88 8 8,25 7,38 8,50 8,89 

Segona Llengua per als 
Negocis II (Alemany) 

364555 22 22,73% 8,80 9 9,40 9,40 8,20 9,80 

Tècniques de 
Comunicació Intercultural 

364549 76 34,21% 4,65 4,73 4,85 6,15 4,81 5,84 
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Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#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=G1080#seguiment
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Taula E6.7 - GEI 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Grau d’Empresa Internacional 

Curs 2017-18 

Assignatura Codi Matriculats % 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 364552 101 39,60% 7,55 8,13 7,48 8,10 7,80 8,18 

Anglès per als Negocis I 364550 96 32,29% 6,16 5,45 7,42 6,58 7,13 6,63 

Anglès per als Negocis II 364553 75 49,33% 5,49 5,56 5,81 6,08 5,92 6,69 

Comptabilitat de Gestió 364571 89 52,81% 5,91 5,85 6,85 6,91 7,31 5,53 

Comptabilitat Financera 
Internacional 

364572 92 35,87% 3,45 3,06 3,34 5,06 5 2,94 

Cultura i Negocis a 
Europa i a altres Països 
Occidentals 

364580 79 20,25% 6,06 6,69 7 7,06 6,88 7,20 

Cultura i Negocis a 
l'Amèrica Llatina i el 
Carib 

364582 84 8,33% 8,71 7,43 7,29 8,43 6,71 8,86 

Cultura i Negocis a l'Àsia 364581 58 31,03% 8,44 8,28 7,89 7,94 8,22 8,87 

Direcció Comercial 
Internacional 

364562 76 34,21% 6,08 5,69 6,38 6,46 5,31 5,92 

Direcció d'Empreses 
Internacionals 

364559 73 30,14% 4 4,05 4,14 5,05 3,95 3,32 

Direcció d'Operacions 
Internacionals 

364557 99 37,37% 5,46 5,27 5,35 5,89 6,14 5,38 

Dret de l'Empresa 364548 95 38,95% 6,19 6,32 6,30 6,73 5,11 5,72 

Dret dels Negocis 
Internacionals 

364569 89 52,81% 6,66 6,72 6,34 7,21 6,17 6,78 

Econometria 364566 79 40,51% 8,44 8,31 8,16 8,16 8,69 8,86 
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Economia de l'Empresa 364545 93 63,44% 6,09 5,67 6,30 5,90 6,39 5,11 

Economia Internacional 364567 79 39,24% 5,87 4,81 6,45 7,03 4,97 4,45 

Entorn Econòmic 
Europeu i Internacional 

364568 82 53,66% 7,82 7,95 7,86 7,91 7,40 7,93 

Estadística 364565 76 32,89% 5,52 5,88 6,16 6,21 5,92 4,69 

Estratègia Internacional 364558 73 39,73% 7,28 7,38 7,59 7,83 7,90 8,25 

Finances I 364560 73 32,88% 5,42 5,08 5,08 6,13 5,92 5,40 

Finances II 364561 81 35,80% 5,83 6 5,89 6,48 6,69 6,43 

Fiscalitat Internacional 364570 83 54,22% 8,47 8,33 7,93 8,40 8,36 8,96 

Gestió Intercultural 364573 17 58,82% 8,40 8,40 8,10 8,80 9,20 8,56 

Història de l'Empresa 
Internacional 

364547 98 60,20% 5,98 5,53 6,22 5,93 5,81 6,30 

Introducció a la 
Comptabilitat Financera 

364546 99 36,36% 5,94 5,43 6,63 6,92 6,50 5,77 

Macroeconomia 364544 97 39,18% 5,73 5,03 5,65 6,53 6,53 4,15 

Màrqueting 
Internacional 

364563 88 43,18% 5,19 4,78 5,11 6,32 4,14 5,03 

Matemàtica Financera 364564 97 43,30% 8,64 8,64 8,62 8,90 9,33 8,89 

Matemàtiques 364551 98 58,16% 6,47 6,33 7,21 7,05 6,88 6,39 

Microeconomia 364543 114 54,39% 7,58 7,45 7,34 7,03 7,47 7,50 

Recursos Humans 364556 74 36,49% 4,78 5,15 5,33 6,15 5,33 5,19 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Alemany) 

364554 21 23,81% 9 9 8,80 8,80 8,80 9 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Francès) 

364700 46 41,30% 7,95 7,68 7,68 7,53 7,83 7,79 
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Segona Llengua per als 
Negocis I (Italià) 

364701 24 50% 8,50 8,42 8,75 8,83 8,67 8,92 

Segona Llengua per als 
Negocis I (Xinès) 

365731 22 31,82% 9 9,14 9 9,57 9,29 9,29 

Segona Llengua per als 
Negocis II ( Francès) 

364703 41 39,02% 7,19 7,69 7,31 7,88 7,88 8,06 

Segona Llengua per als 
Negocis II (Alemany) 

364555 16 43,75% 9,29 9,29 9,57 9,29 9,71 8,88 

Segona Llengua per als 
Negocis II (Italià) 

364704 17 29,41% 7,40 7,40 7,40 7,40 8,80 8,20 

Tècniques de 
Comunicació 
Intercultural 

364549 103 51,46% 6,53 6,60 6,09 6,55 6,02 6,68 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#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=G1080#seguiment
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Taula E6.8 - GEI 
Qualificacions assignatures del Grau d’Empresa Internacional 

 Curs 2017-18 

Assignatura Aprovat
s 

Notable
s 

Excel.lent
s 

M
H 

Suspeso
s 

Matriculat
s 

No 
Presentat

s 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendime

nt 

Taxa no 
presentat

s 

Anàlisi de Dades (364552) 55 17 1 0 25 103 5 74,49
% 

70,87% 4,85% 

Anglès per als Negocis I (364550) 0 46 43 5 0 97 3 100% 96,91% 3,09% 

Anglès per als Negocis II (364553) 1 38 30 4 0 73 0 100% 100% 0% 

Comptabilitat de Gestió (364571) 24 44 5 1 9 87 4 89,16
% 

85,06% 4,60% 

Comptabilitat Financera Internacional (364572) 22 36 11 2 8 80 0 88,75
% 

88,75% 0% 

Cultura i Negocis a Europa i a altres Països Occidentals 
(364580) 

11 22 0 0 0 34 1 100% 97,06% 2,94% 

Cultura i Negocis a l'Amèrica Llatina i el Carib (364582) 11 20 2 0 0 35 2 100% 94,29% 5,71% 

Cultura i Negocis a l'Àsia (364581) 4 16 2 0 0 23 1 100% 95,65% 4,35% 

Direcció Comercial Internacional (364562) 42 29 0 0 3 77 3 95,95
% 

92,21% 3,90% 

Direcció d'Empreses Internacionals (364559) 50 10 3 0 8 73 0 86,30
% 

86,30% 0% 

Direcció d'Operacions Internacionals (364557) 48 33 2 0 7 97 6 91,21
% 

85,57% 6,19% 

Dret de l'Empresa (364548) 35 44 8 4 0 96 5 100% 94,79% 5,21% 

Dret dels Negocis Internacionals (364569) 45 26 0 0 5 77 1 93,42
% 

92,21% 1,30% 
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Econometria (364566) 28 28 12 2 2 77 4 95,89
% 

90,91% 5,19% 

Economia de l'Empresa (364545) 27 63 0 1 2 94 1 97,85
% 

96,81% 1,06% 

Economia Internacional (364567) 44 15 4 2 9 79 3 85,53
% 

82,28% 3,80% 

Entorn Econòmic Europeu i Internacional (364568) 22 38 9 3 0 74 2 100% 97,30% 2,70% 

Estadística (364565) 41 22 1 0 11 77 2 85,33
% 

83,12% 2,60% 

Estratègia Internacional (364558) 29 36 0 0 9 74 0 87,84
% 

87,84% 0% 

Finances I (364560) 43 16 0 0 15 74 0 79,73
% 

79,73% 0% 

Finances II (364561) 38 29 5 0 4 81 1 90% 88,89% 1,23% 

Fiscalitat Internacional (364570) 39 33 2 0 3 78 1 96,10
% 

94,87% 1,28% 

Gestió Intercultural (364573) 10 7 0 0 0 17 0 100% 100% 0% 

Història de l'Empresa Internacional (364547) 63 19 1 3 10 99 3 89,58
% 

86,87% 3,03% 

Introducció a la Comptabilitat Financera (364546) 43 38 2 2 9 100 6 90,43
% 

85% 6% 

Macroeconomia (364544) 17 62 11 3 0 98 5 100% 94,90% 5,10% 

Màrqueting Internacional (364563) 11 44 14 1 0 72 1 98,59
% 

97,22% 1,39% 

Matemàtica Financera (364564) 39 27 11 2 7 88 1 90,80
% 

89,77% 1,14% 

Matemàtiques (364551) 54 28 2 4 5 100 7 94,62
% 

88% 7% 
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Microeconomia (364543) 79 12 1 1 22 118 3 80,87
% 

78,81% 2,54% 

Pràctiques I (364574) 0 23 32 0 0 56 0 98,21
% 

98,21% 0% 

Pràctiques II (364575) 0 19 24 0 0 44 0 97,73
% 

97,73% 0% 

Pràctiques III (364576) 0 3 3 0 0 8 0 75% 75% 0% 

Pràctiques IV (364577) 0 0 1 0 0 1 0 100% 100% 0% 

Recursos Humans (364556) 19 49 0 3 2 75 2 97,26
% 

94,67% 2,67% 

Segona Llengua per als Negocis I (Alemany) (364554) 2 9 5 0 0 18 1 94,12
% 

88,89% 5,56% 

Segona Llengua per als Negocis I (Francès) (364700) 16 22 5 0 1 44 0 97,73
% 

97,73% 0% 

Segona Llengua per als Negocis I (Italià) (364701) 2 11 0 2 0 16 1 100% 93,75% 6,25% 

Segona Llengua per als Negocis I (Rus) (365159) 0 0 1 0 0 1 0 100% 100% 0% 

Segona Llengua per als Negocis II ( Francès) (364703) 18 17 5 1 0 41 0 100% 100% 0% 

Segona Llengua per als Negocis II (Alemany) (364555) 0 6 6 1 0 16 1 86,67
% 

81,25% 6,25% 

Segona Llengua per als Negocis II (Italià) (364704) 5 7 3 0 0 17 1 93,75
% 

88,24% 5,88% 

Tècniques de Comunicació Intercultural (364549) 35 50 6 5 1 99 2 98,97
% 

96,97% 2,02% 

Tercera Llengua per als Negocis I (Alemany) (364578) 0 3 2 0 0 7 2 100% 71,43% 28,57% 

Tercera Llengua per als Negocis I (Francès) (364708) 1 3 1 0 1 6 0 83,33
% 

83,33% 0% 

Tercera Llengua per als Negocis I (Italià) (364706) 5 11 2 0 0 20 2 100% 90% 10% 
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Tercera Llengua per als Negocis I (Rus) (365254) 0 1 1 1 0 3 0 100% 100% 0% 

Tercera Llengua per als Negocis I (Xinès) (365733) 0 6 0 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Tercera Llengua per als Negocis II (Alemany) (364579) 0 0 0 1 0 1 0 100% 100% 0% 

Tercera Llengua per als Negocis II (Francès) (364709) 0 1 1 0 0 2 0 100% 100% 0% 

Tercera Llengua per als Negocis II (Italià) (364707) 2 1 1 0 0 4 0 100% 100% 0% 

tercera Llengua per als Negocis II (Xinès) (365734) 0 2 0 0 0 2 0 100% 100% 0% 

Treball de Fi de Grau (364583) 58 8 5 0 0 79 8 100% 89,87% 10,13% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E69 https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment  
 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=G1080#seguiment
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Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els 
objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES a la titulació al 
Màster de Comptabilitat i Fiscalitat (MCF) 

Plantejament de la titulació 

El màster de Comptabilitat i Fiscalitat, verificat l’any 2015, és un màster professionalitzador de 60 crèdits 
ECTS a cursar en un any acadèmic si l’alumne opta per la dedicació completa, o bé, en dos anys com a 
màxim si s’opta per la dedicació parcial. 

Ofereix la formació pràctica necessària per capacitar especialistes en els camps de la comptabilitat, la 
fiscalitat i l'auditoria. Aquesta formació ha de permetre als nostres estudiants dirigir i dur a terme feines 
vinculades amb aquestes matèries en empreses de qualsevol sector i dimensió.  En fan una gran demanda 
sectors com ara les empreses d’auditoria, despatxos de fiscalistes, assessories comptables i fiscals i 
departaments administratiu-financers empresarials.  

Els màster permet als nostres estudiants especialitzar-se. D'aquí l’existència de dues mencions: la menció 
de comptabilitat i la menció de fiscalitat. Els alumnes decideixen en el mateix moment que es pre-
inscriuen en la menció que cursaran i si volen obtenir la doble menció han de cursar els crèdits de la 
menció que no han cursat prèviament més 7,5 crèdits optatius d’assignatures d’aquesta segona menció. 

Dels 60 crèdits ECTS que es requereixen per obtenir la titulació, 20 crèdits corresponen a assignatures 
obligatòries comunes per a tots els alumnes, 17,5 crèdits són de les assignatures de la menció escollida i 
12,5 crèdits corresponen a crèdits d’assignatures optatives, entre les quals s’hi troba l’assignatura de 
Pràctiques empresarials que no és obligatòria. Per assegurar que l’alumne reuneixi el perfil de la seva 
menció s’exigeix que dels 12,5 crèdits matriculats, un mínim de 7,5 crèdits matriculats siguin 
d’assignatures de la pròpia menció. Per últim, el TFM té un pes de 10 crèdits ECTS. 

Totes les assignatures del màster de Comptabilitat i Fiscalitat (MCF) disposen del pla docent publicat ja 
abans de la matriculació per part dels estudiants, havent-hi per al treball final de màster un espai específic 
en el Campus Virtual en què es detalla tota la planificació, així com la informació necessària per a cada 
curs acadèmic.  

Pel que fa a les competències, la taula E6.1-MCF relaciona les competències de les diferents matèries i 
assignatures. En aquest sentit, recull les diferents modificacions que, des de la implantació d’aquesta 
titulació, s’han anat proposant i autoritzant, les quals han estat també incorporades al Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT).  

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema 
d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels 
resultat de l’aprenentatge previstos a la titulació al Màster de 
Comptabilitat i Fiscalitat (MCF). 

Assignatures seleccionades 

Per tal de justificar el compliment dels objectius formatius, s’han escollit les quatre assignatures de la 

taula E6.0 per ser avaluades. En aquesta taula es recullen les principals característiques i permet enllaçar 

cap als plans docents, que compleixen tots els requisits establerts per la Normativa reguladora de plans 

docents de la UB. 

Com es pot veure a la Taula E6.0, a banda del TFM que és obligatori, s’han escollit addicionalment dues 

assignatures obligatòries comunes: l´Anàlisi avançada dels estats financers i la Comptabilitat superior 
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avançada y operacions societàries. El bloc de les assignatures obligatòries comunes està constituït per tres 

assignatures de l’àrea comptable, una de fiscalitat i una altra de dret de l’empresa. Veient que les 

assignatures majoritàries corresponen a l`àrea de comptabilitat s’opta perquè escollir-ne dues de 

l’esmentada àrea.   

 

Taula E6.0-MCF Assignatures seleccionades al Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

ASSIGNATURA PLA 
DOCENT 

MATÈRIA CURS TIPOLOGIA ECTS 

Anàlisis d’Estats 
Financers Avançat 

E6.1-1-MCF 
Pla Docent 

Comptabilitat 
empresarial 

avançada 
 

2017-
2018 

Obligatòria  
2,5 

Comptabilitat Superior 
Avançada i Operacions 

Societàries 

E6.1-2-MCF 
Pla Docent 

Comptabilitat 
empresarial 

avançada 

2017-
2018 

Obligatòria  
5 

Comptabilitat de gestió 
avançada i control 

pressupostari 

E6.1-3-MCF 
Pla Docent 

Comptabilitat 
directiva i 

consolidació 
avançada 

2017-
2018 

Obligatòria de la 
menció de 

Comptabilitat 

 
5 

Fiscalitat internacional  
i de no residents 

avançada) 

E6.1-4-MCF 
Pla Docent 

Anàlisi avançada de 
règims fiscals 

específics 

2017-
2018 

Obligatòria de la 
menció de 
Fiscalitat 

 
5 

TFM E6.1-5-MCF 
Pla Docent 

Treball final de 
màster 

2017-
2018 

TFM 10 

Font: centre 

A banda, s’ha seleccionat una assignatura obligatòria de cada una de les mencions del màster per ser 

avaluada. Així, l’assignatura de la menció de comptabilitat escollida és la “Comptabilitat de gestió 

avançada i control pressupostari”, mentre que l’assignatura de la menció de fiscalitat és la “Fiscalitat 

internacional avançada i de no residents”. S’han escollit aquestes dues darreres assignatures perquè són 

dues assignatures amb una càrrega de 5 crèdits ECTS cada una, i per tant amb més pes en crèdits, cosa 

que no succeeix en totes les assignatures de les dues mencions. 

L’assignatura Anàlisi avançada dels estats financers és una assignatura obligatòria comú de 2,5 crèdits 

ECTS que aprofundeix en els coneixements adquirits en l’assignatura del mateix nom cursada en el grau 

d’ADE. Té com a finalitat conèixer la situació financera i econòmica de l’empresa mitjançant l’estudi de 

les tècniques i els instruments propis de la matèria amb l’objectiu d’obtenir informació que sigui útil per 

a la presa de decisions econòmiques.  Donat que aquesta disciplina té una heterogeneïtat important en 

els camps tractats, també es pretén que s’adquireixin unes habilitats centrades en el raonament 

comptable i el coneixement tècnic. Les activitats de formació de l’assignatura es basen en la combinació 

equilibrada de les classes magistrals i les classes pràctiques; aquestes últimes poden ser amb o sense eina 

informàtica. Això s’acompanya d’altres metodologies: a) les que dinamitzen la iniciativa de l’estudiant, 

com la cerca de dades, l’anàlisi de casos i la interpretació de resultats, que ensenyen a aplicar 

coneixements adquirits dins d’un context ampli multidisciplinari; b) les que creen competències en 

l’anàlisi i resolució de problemes (treball en grup tutelat, solució de casos pràctics i problemes); c) les que 

potencien les habilitats individuals (elaboració d’informes). 

L’assignatura Comptabilitat superior avançada i operacions societàries és una assignatura obligatòria 

comuna de 5 crèdits ECTS. El programa de l’assignatura s’ha dissenyat amb l’objectiu que al final del curs 

http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPlaDocent.do?key=2017%2336931%23ESP
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPlaDocent.do?key=2017%2336943%23ESP
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPlaDocent.do?key=2017%2337272%23ESP
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPlaDocent.do?key=2017%2336967%23ESP
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPlaDocent.do?key=2017%2336954%23ESP
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els alumnes siguin capaços d’aplicar la normativa i procediments a seguir en el desenvolupament 

d’operacions societàries, tals com la constitució de la societat, ampliacions i reduccions de capital, 

dissolució de societats, fusió, etc. L’anàlisi d’aquests fets es realitza aprofundint en les normes jurídiques 

que els regulen, en especial, les de les societats anònimes que tenen incidència en el desenvolupament 

de la problemàtica jurídic-comptable i financera de les empreses. La metodologia de la Comptabilitat 

superior avançada i operacions societàries es fonamenta en classes magistrals, però també en la 

realització d’exercicis pràctics que els alumnes van desenvolupant al llarg del curs, i en els quals poden 

utilitzar o no l’eina informàtica. Atesa la complexitat de certes operacions, es considera molt adequada la 

guia constant del docent al llarg de tot el curs. 

L’assignatura Comptabilitat de gestió avançada i control pressupostari és una assignatura obligatòria de 

la menció de comptabilitat de 5 crèdits ECTS que aprofundeix en els coneixements adquirits en 

l’assignatura Comptabilitat analítica cursada en el grau d’ADE. En aquesta assignatura l’alumne aprèn a 

pensar en termes de gestió o direcció estratègica. Des d’aquest enfocament, la Comptabilitat de gestió es 

concep un instrument que partint de la informació sobre els elements constitutius dels costos, s’ocupa 

d’elaborar i comunicar la informació oportuna i rellevant per facilitat les decisions operatives, tàctiques i 

estratègiques de l’empresa, servint de base per la planificació i el control de les actuacions gerencials. Les 

classes teòriques acompanyades de les sessions de pràctiques de problemes constitueixen un element 

clau de l’ aprenentatge dels estudiants. D’altres activitats formatives utilitzades són el treball tutelat i el 

treball autònom. Es posa molt èmfasi en la comprensió dels estudiants sobre els continguts exposats a les 

classes teòriques i de problemes i en el treball posterior a partir d’elles (treball tutelat i autònom). 

La Fiscalitat internacional i de no residents avançada és una assignatura obligatòria de la menció de 

fiscalitat de 5 crèdits ECTS que aprofundeix en els coneixements adquirits en l’assignatura del mateix nom 

cursada en el grau d’ADE. Pretén dotar a l’alumne dels coneixements teòric-pràctics i els procediments 

tècnics necessaris per dur a terme un assessorament fiscal internacional. Amb aquest fi s’estudia el dret 

tributari europeu, la normativa interna sobre fiscalitat internacional, els convenis internacionals de doble 

imposició o la regulació interna de la tributació de rendes i transaccions internacional. També 

s’aprofundeix en els aspectes necessaris per realitzar una correcta i adequada planificació fiscal 

internacional d’inversions i operacions de reestructuració empresarial i en matèria de preus de 

transferència. Les classes magistrals constitueixen un element clau de l’aprenentatge dels estudiants. Els 

altres aspectes bàsics són la lectura, per part de l’alumnat, de la normativa fiscal  referent a diversos 

temes, la resolució tutelada o autònoma de problemes i d’exercicis pràctics  i l’estudi de casos. 

El treball final de màster, de 10 crèdits ECTS, es defineix com un treball de recerca individual i autònoma 

que permet a l’estudiant posar en pràctica de manera integrada els continguts formatius i consolidar les 

competències que està adquirint. En el màster CiF pot ser un projecte d’investigació teòrica i/o empírica 

sobre un aspecte de la comptabilitat o la fiscalitat novedosa o que corregeix alguna ineficiència o carència, 

un projecte d’instigació pràctic sobre un aspecte específic aplicat en una determinada empresa.  

EL TFM compta amb un treball de seguiment tutelat per part d’un professor tutor i està programat pel 

segon semestre del màster, com a culminació del procés formatiu.  

Tot i que el TFM està programat en el segon semestre, els estudiants inicien abans el procés d’elaboració 

del treball, segons el procediment següent: 

 A mitjan primer semestre es presenten, en una sessió de l’assignatura, les indicacions del TFM, 

incloses en el pla docent de l’assignatura. 

 A final del primer semestre es demana a cada estudiant un proposta de TFM, acompanyat de la 

proposta de director tutor. 
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 Les propostes són avaluades i aprovades per la Comissió de Coordinació del màster; en cas de 

no proposar cap tutor se n’assigna un des de la mateixa comissió. 

 En general, els directors-tutors són professors doctors. No obstant, per certes temàtiques on 

els professors del màster en són professionals especialistes, s’accepta que en siguin els 

directors. 

 El TFM va precedit d’un seminari on hi col.laboren el Centre de Recursos per l’ aprenentatge i la 

investigació i els Serveis lingüístics de la Facultat d’Economia i Empresa quan s’inicia el segon 

semestre. La seva finalitat és donar a conèixer els recursos i eines del servei de biblioteca per 

l’elaboració del TFM i els criteris i eines per una redacció i presentació de qualitat del TFM, 

respectivament. 

 Al llarg de tot el curs, els alumnes, tutors i membres dels tribunals disposen d’un campus 

virtual, on tenen a disposició les guies necessàries pel desenvolupament del treball o amb 

indicacions sobre la tasca dels tutors i tribunals, calendaris de presentació d’esborranys i 

treballs definitius,  informacions sobre premis, documentació que acompanya la defensa del 

treball, entre d’altres. 

 

Sessions complementàries 

S’han disenyat sessions complementàries de diversos tipus: informatives i formatives (organitzades des 

de la coordinació del màster), i visites, conferències i taules rodones (liderades des de les diferents 

assignatures). En algunes d’aquestes sessions també s’hi ha convidat als alumnes del grau d’ADE de la 

menció de comptabilitat i fiscalitat amb l’objectiu de donar-los a conèixer més directament les activitats 

del màster i també als professors de les àrees de coneixement del màster. 

Cal destacar especialment les següents pel curs 2017-2018 (E6.1-6): 

 Taller de Bases de Dades i Recursos Electrònics: Factiva, Scopus, Econlit 

 Jornada Col·legi dels Economistes -ACCID sobre Normalizació Comptable 

 Conferència: "Los retos de las administraciones tributarias en el mundo actual" 

 Seminari: "Excel aplicado a la auditoría de cuentas" 

 Conferència: "Empresas que mienten" - Dr. Oriol Amat  

 Seminari: "El trabajo final de máster: criterios y herramientas para una presentación de 

calidad" 

 Seminari: Las herramientas que la página web de la AEAT ofrece a los profesionales de la 

Fiscalidad. 

 Visita a la Seu d’AEDAF per participar en les sessions de debat que organiza l’ associació  

 Seminari: "Hechos posteriores al cierre del Balance y operaciones vinculadas: Un enfoque 

contable y de auditoría" 

 Seminari: "Aspectos contables del deterioro de valor: Una visión desde la auditoría" 

 

Activitats formatives i Metodologia docent 

El màster té per objectiu que l’estudiant adquireixi coneixements especialitzats que li permetin aplicar 
tècniques associades a la consolidació de competències específiques pròpies de la feina d’assessor 
comptable, assessor fiscal, auditor de comptes, controller, director admistratiu-financer, entre d’altres.  

A banda dels ensenyaments teoricopràctics, les activitats formatives s’acompanyen de treball que el 
professor tutela a les classes i de treball autònom que reprodueixi el màxim possible les problemàtiques 
reals a les quals s’haurà d’enfrontar l’alumne en la seva vida professional. 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=4596479
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La diversitat de metodologies docents, juntament amb les classes magistrals, permeten assolir les 
competències inicialment establertes. Les classes magistrals són necessàries en un màster d’elevat 
contingut tècnic. L’estudiant ha d’adquirir una  sòlida formació conceptual que li permeti ser original en 
el desenvolupament i aplicació d’idees, i que faciliti l’aprenentatge basat en el progrés autònom i la 
generació de capacitat per aplicar els coneixements que ha adquirit en contextos relacionats amb les 
àrees d’estudi. Els coneixements han de ser interdisciplinaris, objectiu al qual contribueixen les eines, com 
ara l’organització de seminaris, i la participació en activitats dirigides des dels sectors professionals, tal 
com es pot comprovar en el campus virtual del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat. L’estudiant ha 
d’adquirir coneixements especialitzats que li permetin aplicar tècniques associades a la consolidació de 
competències específiques pròpies de la seva especialització, i que s’assoleixen amb el desenvolupament 
de classes de contingut teòric-pràctic, realització de casos pràctics amb ordinador i sense, lectura i 
discussió de legislació fiscal i normativa comptable i altres tipus de documentació, i elaboració d’informes. 
L’estudiant també ha de dur a terme activitats de recerca d’informació, desenvolupament de pràctiques 
i presentació de resultats que posen de manifest la seva capacitat de treball autònom. L’elaboració del 
treball de final de màster avala aquesta capacitat de treball autònom sota tutela. Totes les metodologies 
docents esmentades garanteixen l’adquisició d’habilitats directament enfocades a l’àmbit professional. 
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Taula E.6.2-MCF Activitats formatives de les assignatures seleccionades  

a) Activitats formatives utilitzats a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides (informació que cal recollir de la memòria de verificació) 

Anàlisis d’Estats 
Financers Avançat  
 
 
Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries  
 
Comptabilitat de 
gestió avançada i 
control 
pressupostari  
 
 
Fiscalitat 
internacional  i de 
no residents 
avançada) 
 
TFM 
 

Comptabilitat empresarial avançada:  

 Teòric-pràctic   

 Treball tutelat  

 Treball Autònom  
 
 
Comptabilitat empresarial avançada:  

 Teòric-pràctic   

 Treball tutelat  

 Treball Autònom  
  
 
Comptabilitat directiva i consolidació avançada: 

 Teoria 

 Pràctiques de problemes  

 Treball tutelat  

 Treball Autònom  
 
Anàlisis avançada de règims fiscals específics: 

 Teòric-pràctic   

 Treball tutelat  

 Treball Autònom  
 
TFM: 

 Treball tutelat  

 Treball Autònom  
 

b) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Anàlisis 
d’Estats 
Financers 
Avançat 

Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries 

 
Comptabilitat 
de gestió 
avançada i 
control 
pressupostari 

Fiscalitat 
internacional  i de 
no residents 
avançada 

TFM 

1 - Teoria      

2- Teòric-pràctic   x x  x  

4- Pràctiques de 
problemes 

  x   

7- Treball tutelat x x x x x 

8- Trabajo 
autónomo  

x x x x x 

Font: centre 
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Quadre 6.2-1-MCF Metodologies docents de les assignatures seleccionades  

a) Metodologies docents utilitzades a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides 

Anàlisis d’Estats 
Financers Avançat  
 
 
 
 
 
Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries  
 
 
 
Comptabilitat de 
gestió avançada i 
control 
pressupostari  
 
 
 
Fiscalitat 
internacional  i de 
no residents 
avançada) 
 
 
 
TFM 

Comptabilitat empresarial avançada:  

 Classes magistrals  

 Classes expositives  

 Aprenentatge basat en problemes 

 Resolució de problemes 

 Exercicis pràctics 
 
Comptabilitat empresarial avançada:   

 Classes magistrals 

 Classes expositives  

 Aprenentatge basat en problemes 

 Resolució de problemes 

 Exercicis pràctics 
 
Comptabilitat directiva i consolidació avançada: 

 Classes magistrals  

 Classes expositives  

 Aprenentatge basat en problemes 

 Resolució de problemes 

 Exercicis pràctics 
 
Anàlisis avançada de règims fiscals específics: 

 Classes magistrals  

 Aprenentatge basat en problemes 

 Resolució de problemes 

 Exercicis pràctics 

 Estudi de casos 
 
TFM: 

 Treball escrit 

 Cerca de informació 

 Elaboració de projectes 
 

b) Metodologies docents utilitzades en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Anàlisis 
d’Estats 
Financers 
Avançat 

Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries 

 
Comptabilitat 
de gestió 
avançada i 
control 
pressupostari 

Fiscalitat 
internacional i de 
no residents 
avançada 

TFM 

1- Classes 
magistrals 

x x x x  

3- Classes 
expositives 
 

x x x   
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12- Aprenentatge 
basat en 
problemes 

x x x x  

13- Resolució de 
problemes 

x x x x  

Treball escrit      

16 - Exercicis 
pràctics 

x x x x  

17- Cerca de 
informació 

    x 

18- Elaboració de 
projectes 

    x 

19- Estudi de 
casos 

   x  

Font: centre 

Sistema d’avaluació 

Tal com es pot veure a la taula E6.3-MCF., els instruments avaluadors que es preveuen a la memòria 

d’acreditació del màster són de dos tipus: proves escrites i treballs realitzats pels estudiants, instruments 

que s’utilitzen a totes les assignatures del màster.  
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Taula E.6.3-MCF Sistemes d’avaluació de les assignatures seleccionades  

a) Instruments avaluadors utilitzats a les diverses matèries a les que pertanyen les assignatures 
escollides 

Anàlisis d’Estats 
Financers Avançat  
 
 
Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries  
 
Comptabilitat de 
gestió avançada i 
control 
pressupostari  
 
 
Fiscalitat 
internacional  i de 
no residents 
avançada) 
 
TFM 

Comptabilitat empresarial avançada:  

 Proves escrites  

 Treballs realitzats per l’estudiant  
 
 
Comptabilitat empresarial avançada: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzats per l’estudiant  
 
 
Comptabilitat directiva i consolidació avançada: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzats per l’estudiant  
 
Anàlisis avançada de règims fiscals específics: 

 Proves escrites  

 Treballs realitzats per l’estudiant  
 
 
TFM: 

 Proves orals 

 Treballs realitzats per l’estudiant  

b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades 

Activitats 
formatives 

Anàlisis 
d’Estats 
Financers 
Avançat 

Comptabilitat 
Superior 
Avançada i 
Operacions 
Societàries 

 
Comptabilitat 
de gestió 
avançada i 
control 
pressupostari 

Fiscalitat 
internacional i de 
no residents 
avançada 

TFM 

1- Proves escrites 70% 80% 60% 60%  

2- Proves orals 
 

   20% 25% 

4- Treballs 
realitzats per 
l’estudiant 

30% 20% 40%  75% 

Assistència    20%  
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Font: centre 

El sistema d’avaluació del màster de CiF es fonamenta bàsicament en l’avaluació continuada de l’estudiant 
al llarg del curs. A banda de les proves escrites, la participació activa a classe, la lectura de normativa 
comptable o fiscal, l’elaboració de treballs pràctics, les discussions i exposicions orals són practiques 
generals de l’avaluació continuada. La petita dimensió dels grups permet fer una avaluació continuada 
molt personalitzada i progressiva en el temps per aconseguir que els estudiants arribin a desenvolupar les 
habilitats per poder incorporar-se al món professional. 

A més, les proves escrites, normalment en forma d’examen, permeten avaluar la comprensió global de la 
matèria i integrar tots els conceptes i coneixements adquirits al llarg de l’aprenentatge. 

D’altra banda, a totes les assignatures sempre hi ha la possibilitat que l’estudiant vagi a l’avaluació única 
en el cas que no pugi fer la continuada. Tanmateix, els casos d’estudiants que van a avaluació única són 
pràcticament inexistents. 

La Memòria de verificació del màster assenyala que la ponderació mínima tant de les proves escrites com 
dels treballs realitzats pels estudiants serà del 25% de la puntuació total, essent la ponderació màxima 
d’ambdues del 75%.  

Pel TFM, la memòria de verificació estableix una ponderació mínima del 25% i una ponderació màxima 
del 50% per les proves orals, mentre que la ponderació mínima i màxima del treball realitzat per 
l’estudiant és del 50% i 75%, respectivament. 

Pel que fa a la taula E6.3-MCF, ens sembla pertinent assenyalar que  hi ha hagut canvis en el sistema 

d’avaluació de dues assignatures: la Comptabilitat superior avançada i operacions societàries i la Fiscalitat 

internacional i de no residents avançada, canvis que s’han introduït a l’actualització de la memòria. 

Aquests canvis són totalment justificats. La Comptabilitat superior avançada i operacions societàries 

exigeix que l’alumne realitzi i presenti un treball sobre el tema treballat per cada sessió de classe. La 

càrrega de treball i les competències assolides amb aquests treball són molt altes, essent per aquest motiu 

que es ponderen amb un 80% de la nota total de l’assignatura. Per altra banda, l’assignatura Fiscalitat 

internacional i de no residents avançada valora l’assistència a les classes amb un 20% perquè  els 

professors de l’assignatura consideren que és molt important assistir a classe ja que la matèria que 

imparteixen és transversal i relaciona a tots el impostos. Per tant, animen i valoren l’assistència ja que 

assegura que s’aprengui la mecànica que s’ha de seguir per relacionar-los. Evidentment, l’assistència a 

classe no assegura en cap cas aprovar l’assignatura, ja que a l’examen final cal obtenir també una nota 

mínima (4/10) per aprovar tota l’assignatura. 

Satisfacció dels estudiants 

S’han utilitzat diferents instruments per mesurar la satisfacció dels estudiants que es detallen tot seguit.  

Enquestes als estudiants sobre assignatures i professorat. Els resultats de les enquestes als estudiants 
sobre assignatures i professorat del màster de Comptabilitat i Fiscalitat dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 
es mostren a les taules E6.4-MCF. i E6.5-MCF. varien substancialment d’un curs a l’altre. L’augment del 
percentatge de respostes augmenta del 35% al 60%, respon als nombrosos missatges enviats als alumnes 
així com la tasca dels professors a les aules insistint en la necessitat de disposar d’un feed-back del tot 
necessari per la millora contínua de l’ensenyament. 

El resultat de la valoració sobre el nivell de satisfacció global dels alumnes es pot considerar molt 
satisfactori en totes les assignatures amb una puntuació mitjana de 7,23 a les assignatures del primer 
semestre, i d’un 8,17 en les assignatures del segon semestre. Aquesta diferència de valoració s’explica 
perquè en el segon semestre els alumnes estan cursant les assignatures de la menció que han escollit i, 
conseqüentment estan cursant assignatures més afins a les seves preferències. 
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La valoració de les activitats formatives té una puntuació mitjana de 7,40 si bé cal assenyalar que aquelles 
assignatures amb noves metodologies d’ensenyament obtenen una valoració mitjana de 9,11, valoració 
substancialment superior a la mitjana de la resta d’assignatures. És veient els resultats de l’acció formativa 
d’aquestes quatre assignatures, que durant el curs 2017–2018, cinc professors del màster s’han inscrit al 
projecte RIMDA que impulsa la Facultat per anar implantant progressivament en la mesura que ho 
permeti l’assignatura, altres metodologies d’ensenyament. 

Les activitats d’avaluació reben una puntuació mitjana lleugerament inferior del 7,25 però entenem que 
aquest tipus d’activitats generalment, per la seva pròpia naturalesa, és lògic que tinguin una valoració 
inferior. Observem que en bona part de les assignatures,  la valoració que es dona a aquest tipus 
d’activitats està en consonància amb la valoració que reben la satisfacció global o les activitats formatives 
de la mateixa assignatura essent normalment inferior a la resta d’ítems. Entenem doncs, que els alumnes 
tenen una percepció general d’aquella matèria i que influeix en la valoració dels diferents ítems dels quals 
se’ls demana opinió. 

L’ítem sobre el material d’estudi i de consulta proposat és valora amb 7,85. Aquest ítem és el millor 
valorat, constatant que els materials que es proporcionen als alumnes via campus virtual ajuden i faciliten 
l’aprenentatge dels continguts. 

Per últim, la valoració de l’activitat del professorat d’un 7,78 constata que l’esforç efectuat per trobar 
bons professionals per impartir les assignatures és reconegut pels estudiants amb aquesta puntuació. 

Respecte a la satisfacció del professorat, segons la taula E6.8 - MCF poden assenyalar que totes les 
valoracions són molt elevades. Totes elles són superiors a 4, en una escala d’1 a 6, cosa que evidencia l’alt 
grau de satisfacció en referència a tots els aspectes del màster. 
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Taula E6.8 - MCF 
Satisfacció del professorat amb el desplegament de l'ensenyament pel Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Curs 2017-18  
Nombre 

de 
respostes 

Desviació 
estàndard 

Valoració 
mitjana 

El perfil d'ingrés dels estudiants 9 1,48 4,78 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 9 1,33 4,56 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge 
previstos) en la titulació 

9 0,87 5,0 

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 
horaris, etc.) 

9 0,67 5,22 

Les metodologies docents que heu utilitzat 9 0,60 5,11 

Els sistemes d'avaluació que heu utilitzat 9 0,60 5,11 

El treball i la dedicació dels estudiants 9 1,41 4,33 

Els recursos docents disponibles 9 1,20 4,22 

El suport institucional per al desenvolupament de l'activitat 
docent (GR@D, Campus Virtual, CRAI...) 

9 0,97 4,78 

La coordinació amb la resta de docents de la titulació 9 1,41 4,33 

Les condicions i la qualitat de les instal·lacions 9 1,33 4,44 

(Si hi heu participat) L'organització i l'avaluació dels treballs 
de fi de grau/màster 

4 0,58 4,5 

(Si hi heu participat) L'organització i l'avaluació de les 
pràctiques externes 

2 0,71 5,5 

El rendiment acadèmic obtingut pels estudiants de les 
matèries que heu impartit 

9 1 4,67 

El nivell formatiu assolit pels estudiants quan es titulen 9 0,87 4,67 

La vostra satisfacció amb la titulació 9 1 5,0 

Nota: Escala de valoració 1-6 
Font: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E66: 
https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment  
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6.3.Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 
característiques de la titulació (MCF) 

L’anàlisi dels indicadors de rendiment acadèmic de la taula E6.9 - MCF ens permet constatar l’efectivitat i 
èxit del MCF, en aquests àmbits. 

 

Taula E6.9 - MCF 
Indicadors de rendiment acadèmic pel Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Curs 2014-15 - 2017-18  
2015-16 2016-17 2017-18 

Taxa de rendiment 97,91% 90,26% 88,76% 

Taxa d'eficiencia 100% 98,00% 98,27% 

Durada mitjana dels estudis 1 1,67 1,45 

Taxa d'abandonament - - 4% 

Taxa de graduació - - 84% 

Notes i Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E67 
(https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#seguiment  
 
La taxa de rendiment presenta uns resultats molt positius dels tres anys d’implementació del màster. Les 
xifres estan per sobre o ratllen el 90%. Aquests bons resultats s’expliquen, majoritàriament, per l’aposta 
decidida per un model de docència fonamentat en l’avaluació continuada i en l’ús que fan els estudiants 
d’aquest sistema. 

La taxa d’eficiència és pràcticament del 100% tal com s’estimava a la memòria de verificació. 

La durada mitjana dels estudis s’explica pel fet que des de la Facultat s’ofereixen dos itineraris: un a temps 
complet (en un curs acadèmic) i un altre a temps parcial per fer en un màxim de dos cursos, per als 
estudiants que volen compatibilitzar feina i estudis. Progressivament, el mercat de treball ha ofert més 
possibilitats d’incorporar-s’hi en acabar els estudis de Grau, de manera que comparant-ho amb el primer 
any, s’ha allargat el temps de permanència al màster.   

La taxa d’abandonament en el MCF de la cohort del curs 2017-2018, segons estimacions del centre,  és 
molt baixa, lo qual es pot entendre en part com a resultat de l’estricta selecció de l’alumnat i en part com 
un indicador de la satisfacció de l’alumnat amb el programa. De fet, aquest 4% correspon a la baixa d’un 
alumne que per problemes familiars va haver d’abandonar el màster. Com es pot veure és clarament 
superior a l’estimada a la memòria de verificació on s’estimava que seria del 10%. 

El MCF presenta una taxa de graduació superior a l’estimada a la memòria verificada que era del 80%. De 
fet, el programa pot cursar-se a temps parcial i, per tant, els estudiants que requereixen de t+1 cursos no 
han necessàriament d’haver repetit cap assignatura. 

La consistència de tots els indicadors acadèmics, en el limitat període de les tres primeres edicions del 
programa, demostra que només en quatre anys s’han aconseguit uns resultats molt positius . 

A la taula E6.10-MCF, es mostra tota la llista dels TFM defensats durant els cursos 2016-17 i 2017-18. 

Com es pot veure les valoracions són altes, excepte en casos puntuals. De fet, la puntuació mitjana és 

per als dos darrers cursos sempre superior a 7, de 7,2 el curs 2016-17 i de 7,6 el curs 2017-18. 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9
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Taula E6.10 - MCF 
Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats públicament del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

(cursos 2016-17 i 2017-18) 

Títol del TFM Tipologia (de recerca 
o professionalitzador) 

Temàtica Grup o línia de 
recerca vinculada 

Nota 
obtinguda 

Curs 2016-17 

Identificació i valoració de riscos d’auditoria Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 9.2 

Estudi econòmic, comptable i fiscal d’un 
projecte de promoció immobiliària 

Professionalitzador Comptabilita
t i Fiscalitat 

Comptabilitat i 
Fiscalitat 

6 

Comercio electrónico: Análisis del impuesto 
sobre el valor añadido 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 7.75 

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

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 5 

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

a la financiación empresarial 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8 

La reserva para inversiones en Canarias y la 
zona especial canaria como elementos 

diferenciadores del régimen económico y fiscal 
de Canarias 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 9 

El valor en aduana Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.25 

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

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 6.58 

Salvedades más comunes en los informes de 
auditoría del ejercicio 2015 de grandes 

empresas en España 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 9 

Análisis de la NIIF 16: Arrendamientos Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 5 

Passat, present i futur de l’informe d’auditoria Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 8,5 

La tributación de los derechos de imagen Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8 

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

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 5 

Normas internacionales de Auditoría en 
España. Aplicación práctica: Fase de 

planificación NIA-ES 300-499: Evaluación del 
riesgo y respuesta a los riesgos evaluados 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 8.25 

Fiscalidad en la empresa familiar Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 6.75 

El pla BEPS i la seva implantació Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 6.25 

Impuestos autonómicos catalanes: impuesto 
sobre bebidas azucaradas evasadas e 

impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 5 

Obligaciones tributarias conexas. Su puesta en 
escena. 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.25 

Auditoría del impuesto de sociedades Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 7 
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Disolución y liquidación de sociedades 
anónimas y limitadas en España y Colombia 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 8.1 

Estudio comparativo del proceso fusión 
España-México 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 7 

Curs 2017-18 

El tratamiento de las subvenciones en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido a lo largo de 

las dos últimas décadas 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 5,06 

Comparativa Normas Internacionales de 
Información Financiera vs Plan General 

Contable 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 6.75 

El riesgo en la auditoría de cuentas: estudio en 
empresas del sector público 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabiitat 9 

¿Deben las grandes empresas multinacionales 
tributar por su volumen de negocios o ventas 

en cada país? 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 5.13 

Anàlisi de la inconstitucionalitat parcial de 
l’Impost sobre l’increment de Valor dels 

Terrenys de Naturalesa Urbana 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 7.5 

Relación del contribuyente con la 
administración desde la aplicación de las TIC 

Professionalitzador Fiscalitat  Fiscalitat 7.6 

Los cambios en los nuevos informes de 
auditoría para la transparencia de la 

información financiera 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 8.25 

Análisis del tratamiento en el informe de 
auditoría de los riesgos de incorreción material 

identificados en la planificación mediante el 
estudio de casos 

Professionalitzador Comptabilita
t 

Comptabilitat 7.75 

La transició administrativa: l’evolució a un 
model espanyol modern 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 5.5 

La nueva sección en el informe de auditoría. 
Las cuestiones clave y los aspectos relevantes 

de la auditoría. 

Professionalizador Comptabilita
t 

Comptabilitat 9 

Mirada crítica sobre el impuesto de bebidas 
edulcoradas envasadas 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.8 

La fiscalidad indirecta en el comercio 
electrónico 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 6.5 

Ampliación práctica del Patent Box y su 
interacción con los precios de transferencia 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.5 

Challenges of corporate income tax in the era 
of the digital economy 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.2 

La tributación en el IVA de los servicios 
prestados por vía electrónica 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 9.8 

La comparativa entre la fiscalidad china y la de 
España 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 7.6 

El crecimiento d las plataformas colaborativas, 
un nuevo reto para la Administración 

Professionalitzador Fiscalitat Fiscalitat 8.4 

Notes i Fonts: Centre 
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Taula E6.1 MCF 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 sean capaces de comprender y sintetizar proposiciones complejas, con sentido crítico, en el entorno en el que se presentan. 

Competències específiques 

CE1 Capacidad de analizar e interpretar la información económica y financiera emitida por cualquier tipo de organización con el objetivo de tomar decisiones con espíritu 

crítico.   

CE2 Capacidad de identificar los procedimientos tributarios vigentes para poder asesorar a las empresas y entidades a relacionarse con la administración 

CE3 Capacidad de aplicar la normativa contable vigente, nacional e internacional, para cumplir con las obligaciones legales y formales de las persones jurídicas.  

CE4 Capacidad de analizar la información contable y financiera para poder planificar, prever y adaptar situaciones futuras de la empresa.  
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CE5 Capacidad de evaluar la normativa fiscal vigente para poder realizar una planificación fiscal efectiva para la toma de decisiones.  

CE6 Capacidad de analizar los sistemas de gestión internos de las empresas de forma que se puedan establecer los mecanismos de control adecuados para la transparencia 

de la información.  

CE7 Capacidad de elaborar estados financieros e informes contables y financieros que sean útiles para la gestión de la empresa o entidad y para la toma de decisiones en 

sentido crítico.  

CE8 Capacidad de identificar y aplicar nuevas metodologías de cálculo de costes, adaptadas a las realidades estratégicas de las empresas, y que sean útiles para la toma de 

decisiones.  

CE9 Capacidad para planificar y dirigir la organización contable de una empresa o de un grupo de empresas. 

Font: Memòria de Verificació 
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MATÈRIES i Assignatures  
vinculades 

 
COMPETÈNCIES MCF 

 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 
FISCALIDAD EMPRESARIAL 
AVANZADA (OB) 

X X X X X X  X   X  X X  

Análisis avanzado del impuesto 
de sociedades y del impuesto 
sobre el valor añadido  

X X X X X X  X   X  X X  

CONTABILIDAD EMPRESARIAL 
AVANZADA (OB) 

X X X X X X X  X X   X  X 

Contabilidad superior avanzada 
y operaciones societarias 

X X X  X    X X   X  X 

Análisis de estados 
financieros avanzados 

  X X X X X   X   X  X 

DERECHO DE LA EMPRESA 
AVANZADO (OB) 

X X X X X X X X X  X  X   

Derecho de la empresa 
avanzado 

X X X X X X X X X  X  X   

PLANIFICACIÓN E INFORMES 
DE AUDITORÍA (OB) 

X X X X X X X  X X  X X   

Planificación e informes de 
auditoría 

X X X X X X X  X X  X X   

CONTABILIDAD DIRECTIVA Y 
CONSOLIDACIÓN AVANZADA 
(OP) 

X X X X X X X  X X  X X X X 

Contabilidad de gestión 
avanzada y control 
presupuestario 

    X     X  X X X  

Consolidación de estados 
financieros avanzada 

X X X X X X X  X X     X 

AUDITORÍA AVANZADA (OP) X X X X X X X  X X   X   

Audit Assurance: treballs 
específics d'auditoria 

X X X X X X X  X    X   

Procediments d’auditoria X X X X X X X   X      
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ANÁLISIS AVANZADO DE 
RÉGIMENES FISCALES 
ESPECÍFICOS (OP) 

X X X X X X  X   X     

Imposición personal X X X X X X  X   X     

Fiscalidad internacional y de no 
residentes avanzada 

 X  X X   X   X     

Regímenes especiales del 
impuesto de sociedades e 
impuesto sobre el valor añadido 

X X X X X X  X   X     

Tributación autonómica y local 
(sucesiones, donaciones, IAE, 
IBI, ...) 

X X X X X X  X   X     

Relación administración-
contribuyente 

 X   X X  X        

AUDITORÍA ESPECIALIZADA 
(OP) 

X X X X X X X  X X     X 

Auditoria del sector público                

Auditoria informática X X X X X X         X 

Normas internacionales de 
auditoria (NIA¿s) avanzadas I 

X X X X X X X  X X      

Normas internacionales de 
auditoria (NIA¿s) avanzadas II 

X X X X X X X  X X      

Normes internacionals 
d’informació financera 

      X  X X     X 

FISCALIDAD AVANZADA (OP) X X X X X X  X   X     

Impuestos especiales X X X X X X  X   X     

Fiscalidad del mecenazgo  X   X X  X   X     

Procedimientos tributarios 
avanzados 

X    X X  X   X     

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 
DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (OP) 

X X X X X X  X   X   X X 

Contabilidad y fiscalidad de las 
operaciones financieras 

X X X X X X  X   X   X X 
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PRÁCTICAS EXTERNAS (OP) X X X X X X X X X X X X X X X 

Prácticas externas X X X X X X X X X X X X X X X 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
(TFG) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Trabajo final de máster (TFM) X X X X X X X X X X X X X X X 

Font: Centre i memòria de Verificació 
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Taula E6.4 - MCF 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Curs 2016-17 

Assignatura Codi Matriculats % respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega de 
treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Avançada de 
l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el 
Valor Afegit 

572875 26 23,08% 7,67 6,83 7,17 7,50 7,83 8,25 

Anàlisi d'Estats 
Financers 

572410 19 26,32% 4,80 6 6 5,40 5,20 5,60 

Audit Assurance: 
Treballs Específics 
d'Auditoria 

572416 9 55,56% 9 9,40 9,20 9,40 9,20 9 

Comptabilitat de Gestió 
Avançada i Control 
Pressupostari 

572902 11 36,36% 6,50 5,75 6,75 6,75 5,50 6 

Comptabilitat Superior 
Avançada i Operacions 
Societàries 

572409 18 27,78% 8,60 9 8,60 7,60 8,60 8,40 

Consolidació d'Estats 
Financers Avançada 

572433 11 27,27% 6,67 6,67 7 6,33 6,67 8,33 

Dret de l'Empresa 
Avançat 

572411 20 30% 3,17 1,83 3,67 3,40 2,33 0 

Impostos Especials 572426 12 25% 8,67 7,33 8,67 8,67 7,67 7,67 

Normes Internacionals 
d'Auditoria I 

572860 7 57,14% 9,25 9 9 9,25 9,25 9,50 

Normes Internacionals 
d'Auditoria II 

572861 7 57,14% 9,50 9,25 9,25 9,25 9,50 9,50 
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Normes Internacionals 
de Comptabilitat 

572862 9 33,33% 6,67 5,33 6,33 5,33 6,67 6 

Planificació i Informes 
d'Auditoria 

572412 15 33,33% 5 5,20 4,80 6,80 5,80 6 

Procediments 
d'Auditoria 

572425 10 40% 8 7,50 7,25 8 8 8,50 

Procediments Tributaris 
Avançats 

572428 8 37,50% 7,33 7 8 8 6,67 8 

Règims Especials de 
l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el 
Valor Afegit 

572419 18 22,22% 6,25 6 6,50 6,75 7 8,33 

Relació entre 
Administració i 
Contribuent 

572421 11 27,27% 4,67 5,33 6,33 6,33 4 5,67 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#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=MD5D9#seguiment
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Taula E6.5 - MCF 
Satisfacció dels estudiants amb l'acció docent i formativa del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

Curs 2017-18 

Assignatura Codi Matriculats % respostes (1) Satisfacció 
global 

(2) Activitats 
formatives 

(3) Activitats 
d'avaluació 

(4) Càrrega de 
treball 

(5) Material 
d'estudi 

(6) Activitat 
professorat 

Anàlisi Avançada de 
l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el 
Valor Afegit 

572875 16 37,50% 7,17 7,17 5,67 5,50 7 8,44 

Anàlisi d'Estats 
Financers 

572410 20 35% 7 7,71 7 5,71 7,71 7 

Audit Assurance: 
Treballs Específics 
d'Auditoria 

572416 6 100% 7,83 7,83 8 8,17 8,50 8,25 

Comptabilitat i Fiscalitat 
de les Operacions 
Financeres 

572429 13 92,31% 9,25 9,25 9,42 9,42 9,42 9,27 

Comptabilitat Superior 
Avançada i Operacions 
Societàries 

572409 18 38,89% 8,43 8,57 7,43 7 7,71 6,86 

Consolidació d'Estats 
Financers Avançada 

572433 8 37,50% 7,33 7,33 8 6,67 8,33 7,67 

Dret de l'Empresa 
Avançat 

572411 17 29,41% 4,80 4,80 4,40 4,80 6,20 6,83 

Fiscalitat del Mecenatge 572427 7 71,43% 8,80 9,20 9,20 9,20 9 8,50 

Fiscalitat Internacional i 
de No Residents 
Avançada 

572418 12 25% 7,67 8 7 6,33 7,67 8,33 

Imposició Personal 572417 14 21,43% 6,33 6,33 5 5,67 7 5,50 

Impostos Especials 572426 8 87,50% 8,71 9,14 9 8,86 9,14 9,29 
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Normes Internacionals 
d'Auditoria I 

572860 8 100% 5,63 5,75 6,63 6,88 7,25 6,50 

Normes Internacionals 
d'Auditoria II 

572861 10 70% 6 5,86 6,43 7,43 6,43 6,29 

Normes Internacionals 
de Comptabilitat 

572862 9 66,67% 8,50 7,83 7,33 8,33 9,50 8,83 

Planificació i Informes 
d'Auditoria 

572412 20 30% 7,17 6,33 6,67 6,83 7,17 8,86 

Procediments 
d'Auditoria 

572425 8 50% 9,25 9,50 9,75 9,50 9,50 9,75 

Procediments Tributaris 
Avançats 

572428 10 70% 7,14 7,86 7,71 8,29 8 7,43 

Règims Especials de 
l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el 
Valor Afegit 

572419 10 70% 7,57 7,71 7,86 8,43 8,43 9,43 

Relació entre 
Administració i 
Contribuent 

572421 10 70% 5,29 5 5,29 6,43 5,14 5,14 

Tributació Autonòmica i 
Local (Successions, 
Donacions, IAE, IBI) 

572420 11 90,91% 7 6,90 7,40 7,20 7,80 7,50 

Fonts: Taules de Seguiment/Acreditació de l’Espai VSMA E65 (https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=MD5D9#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=MD5D9#seguiment
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Taula E6.6 - MCF 

Qualificacions assignatures del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat 

 Curs 2017-18  

Assignatura Aprovats Notables Excel·lents MH Suspesos Matriculats No 
Presentats 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa no 
presentats 

Anàlisi Avançada de l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (572875) 

1 12 0 0 2 16 1 86,67
% 

81,25% 6,25% 

Anàlisi d'Estats Financers (572410) 2 14 4 0 0 21 1 100% 95,24% 4,76% 

Audit Assurance: Treballs Específics 
d'Auditoria (572416) 

2 2 2 0 0 6 0 100% 100% 0% 

Comptabilitat de Gestió Avançada i Control 
Pressupostari (572902) 

1 0 4 0 0 6 1 100% 83,33% 16,67% 

Comptabilitat i Fiscalitat de les Operacions 
Financeres (572429) 

0 6 6 0 0 13 1 100% 92,31% 7,69% 

Comptabilitat Superior Avançada i 
Operacions Societàries (572409) 

6 7 3 0 1 19 2 94,12
% 

84,21% 10,53% 

Consolidació d'Estats Financers Avançada 
(572433) 

0 4 2 1 0 8 1 100% 87,50% 12,50% 

Dret de l'Empresa Avançat (572411) 6 10 0 0 0 17 1 100% 94,12% 5,88% 
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Fiscalitat del Mecenatge (572427) 0 0 5 0 0 7 2 100% 71,43% 28,57% 

Fiscalitat Internacional i de No Residents 
Avançada (572418) 

2 9 0 0 1 12 0 91,67
% 

91,67% 0% 

Imposició Personal (572417) 3 7 2 0 1 14 1 92,31
% 

85,71% 7,14% 

Impostos Especials (572426) 0 5 2 0 0 8 1 100% 87,50% 12,50% 

Normes Internacionals d'Auditoria I 
(572860) 

4 3 1 0 0 8 0 100% 100% 0% 

Normes Internacionals d'Auditoria II 
(572861) 

6 3 1 0 0 10 0 100% 100% 0% 

Normes Internacionals de Comptabilitat 
(572862) 

3 4 0 1 1 9 0 88,89
% 

88,89% 0% 

Planificació i Informes d'Auditoria 
(572412) 

5 13 2 0 1 21 0 95,24
% 

95,24% 0% 

Pràctiques Externes (572430) 0 4 0 0 0 5 1 100% 80% 20% 

Procediments d'Auditoria (572425) 2 1 4 0 1 8 0 87,50
% 

87,50% 0% 

Procediments Tributaris Avançats (572428) 2 6 1 0 0 10 1 100% 90% 10% 
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Règims Especials de l'Impost de Societats i 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (572419) 

1 5 3 0 0 10 1 100% 90% 10% 

Relació entre Administració i Contribuent 
(572421) 

0 6 3 0 0 10 1 100% 90% 10% 

Treball Final de Màster (572432) 5 9 3 0 0 22 5 100% 77,27% 22,73% 

Tributació Autonòmica i Local 
(Successions, Donacions, IAE, IBI) (572420) 

5 5 0 0 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=M0T08#seguiment

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/ensenyament.php?codi=M0T08#seguiment
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per 
a les característiques de la titulació  

L’increment de la quantitat i qualitat de la inserció laboral dels estudiants de la Facultat s’instrumentalitza 
en els graus i màsters a través de tres pilars: el Programa de pràctiques externes (curriculars i 
extracurriculars), programa d’activitats de desenvolupament professional i el Programa de foment de 
l’emprenedoria, que inclou un espai de coworking o treball col·laboratiu (E2.1-33). 

Tal com estableix el PEQ 130 (E3.0-16), la Facultat elabora diferents informes i estudis analitzant amb un 
elevat grau de detall totes les dades que proporciona l’AQU per a cada titulació de la Facultat, comparant-
les entre elles i amb les mateixes titulacions ofertes per la resta del sistema universitari català, i també 
s’analitza la seva evolució en el temps (2011-2014). Aquestes dades estan publicades en el web de la 
Facultat (E5-1.34). 

En qualsevol cas, la Facultat ha desplegat una política activa de foment de la inserció laboral, 
implementant nombroses accions adreçades a millorar-la, com ara el creixement continuat i la millora del 
programa de pràctiques externes, les activitats de desenvolupament professional i el foment a 
l’emprenedoria. 

Els resultats de l’estudi sobre la inserció laboral dels titulats de la FEE, malgrat els condicionants de la 
Facultat, són altament satisfactoris en tots els ensenyaments. 

- % de ocupació general de la facultat i explicar-ho 

- En segon lloc, cal tenir en compte els condicionants diferencials de la Facultat en 

relació amb la resta de facultats del sistema universitari català, com el fet de ser una 

facultat de grans dimensions, amb unes notes de tall mitjanes d’accés per sota de 

moltes altres universitats; una elevada ràtio nombre d’alumnes per professors; on la 

gran majoria d’estudiants treballa a la vegada que estudia, i ho fa a temps complet. 

Doncs bé, l’estudi demostra que, malgrat tots aquests condicionants adversos, els 

estudiants obtenen un bon nivell de coneixements i unes competències i habilitats 

que el mercat laboral valora de manera molt positiva. Per tant, en termes 

comparatius, el nivell de productivitat i de qualitat docent de la Facultat és dels més 

elevats del sistema universitari català.  

- En tercer lloc, l’estudi detecta mancances importants en l’assoliment de 

determinades competències que, en alguns casos, els titulats creuen que els són molt 

útils per a la feina que desenvolupen. Aquestes mancances són bàsicament les 

següents: baix nivell de formació pràctica, informàtica, idiomes, lideratge, treball en 

equip, expressió oral, presa de decisions, resolució de problemes i creativitat. Cal 

assenyalar que aquestes deficiències detectades són similars a la resta de les 

universitats catalanes i espanyoles, fet que fa que tinguin un caràcter estructural. En 

aquest sentit, el disseny i la implantació dels nous graus de la Facultat ha permès 

avançar de manera molt notòria en l’augment del nivell d’aquestes competències.  

 

El model docent seguit a la Facultat ha provocat un augment important de les activitats de pràctiques, 
la qual cosa permet millorar el nivell de competències com la resolució de problemes i presa de decisions. 
El model permet, també, la possibilitat que a les hores de pràctiques es puguin desdoblar els grups, i 
aconseguir així una docència més personalitzada, que a la vegada facilita el foment de la capacitat de 
lideratge. A les pràctiques també s’ha potenciat el treball en grup i l’ús de la informàtica. Addicionalment 
cal remarcar el paper que tenen les assignatures de pràctiques externes. Aquesta és una línia molt positiva 
pel que fa a la inserció laboral, ja que per a molts alumnes aquesta és la via d’accés per trobar la primera 
feina.  

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/espai-de-coworking
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/memories/
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Pel que fa a la millora de les competències idiomàtiques, es va aprofitar la implantació dels graus per 
potenciar i impulsar tant la docència com les activitats i serveis en terceres llengües. Així, al GEI s’ofereix 
tota la docència en anglès. Un altre factor important és l’augment rellevant de la mobilitat internacional 
(E5.1-37). També s’està oferint la possibilitat de fer pràctiques externes en entorns internacionals i 
d’elaborar les memòries de pràctiques, TFG i TFM en terceres llengües.  

Per millorar la quantitat i qualitat de la inserció laboral dels estudiants dels diferents graus, a la Facultat 
li han estat atorgats dos projectes competitius. Un de la UB per a la millora de l’ocupabilitat (E6.4-1) i un 
altre de l’AGAUR, dins del marc de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i 
la internacionalització (EMQEI) per dur a terme el Pla de Desenvolupament del Talent per l’Ocupació 
(E6.4-2). 

Grau d’Empresa Internacional (GEI) 

En el cas dels estudiants del GEI, com que la primera promoció d’estudiants va acabar el curs 2016-17, 
encara no han participat en l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU i per tant no tenim aqueta informació. 
Però des de la Facultat, es va fer una enquesta per tenir informació sobre com era la inserció laboral dels 
estudiants de les diferents promocions. La Cap d’Estudis va enviar l’enquesta per correu electrònic el 
23/07/2018 als 60 estudiants que havien demanat el títol en aquell moment, i per tant que havien acabat 
el grau des del final del curs 2016-17 fins llavors. Van respondre a l’enquesta el 35% dels graduats que 
complien les anomenades condicions.  

Els resultats que mostren les respostes al quadre 6.4-1-GEI indiquen que els estudiants del GEI tenen una 
molt bona inserció laboral i que aquesta s'aconsegueix en gran part gràcies a les pràctiques que fan dins 
del grau i la tasca de l’Oficina de Carreres Professionals. Concretament, l’oficina ha fer un esforç important 
per donar a conèixer entre les principals empreses multinacionals i exportadores les característiques del 
graduats en Empresa Internacional i per aconseguir per ells ofertes de pràctiques força interesants.  

Així, el 93% dels enquestats declaren estar treballant quan encara no fa un any que han acabat els estudis:  
un 39% ho fa amb contracte laboral indefinit, un 17% amb contracte laboral temporal i un 39% amb 
conveni de pràctiques. Amés, el 95% dels graduats diuen que la feina que desenvolupen està relacionada 
amb la seva formació acadèmica i el 53% està cobrant més de 20.000€ bruts anuals.  

En relació al paper que juguen les pràctiques que fan els estudiants durant el grau en la seva inserció 
laboral, aquest queda reflectit en el fet que el 35% dels que van respondre l’enquesta diuen que quan 
aquestes van acabar es van quedar desprès treballant a la mateixa empresa i el 53% es van incorporar a 
altra empresa en menys de 3 mesos –probablement van trobar la feina mentre feien les pràctiques i en 
part gràcies a la referència d’estar fent pràctiques en una empresa destacada-.  

Amés, a la pregunta de com van trobar aquesta feina, el 50% informen que ho van fer gràcies a les 
pràctiques d’estudis (40%) o a l’Oficina de Carreres Professionals (10%). Destacar també de l’enquesta 
que les empreses en que estan treballant els graduats de la primera promoció del GEI son empreses i 
institucions internacionals destacades en els seus sectors, com mostra el quadre 6.4-2-GEI. Finalment, 
destacar també de l’enquesta que el 48% dels que la responen, diuen que en aquell moment estaven 
estudiant, i com es pot observar a les respostes, majoritàriament màsters, i només alguns altres graus. 

  

Quadre 6.4-1-GEI  OFICINA DE CARRERES PROFESSIONALS  

 INFOGRAFIA  GRADUATS GEI 2017 
 

Població de graduats 2017 

  

 

Nivell de resposta  21 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/xifres-ori/
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2150441/mod_resource/content/1/Resoluci%C3%B3%20Projectes%20de%20millora%20docupabilitat%20UB%20%28POUB_2014%29.pdf
http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/resolucio_emqe2_2014.pdf
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Enquesta envia per correu electrònic  23 
juliol 
2018 

 

 

FEINA ACTUAL      

En l'actualitat…(més d'una opció) 

  

 

Treballo per compte aliè amb conveni de pràctiques 9 39% 
 

Treballo per compte aliè amb contracte laboral 
temporal 

4 17% 

 

Treballo per compte aliè amb contracte laboral 
indefinit 

9 39% 

 

No treballo ni estudio 1 4% 
 

Total 23 100% 

1.d.La feina que desenvolupes està relacionada amb la teva formació acadèmica? 
 

Sí 19 95% 
 

No 1 5% 
  

20 100% 

1.e. En quina franja està el teu salari brut anual? 

  

 

Menys de 20.000 € 9 47% 
 

Entre 20.001€ i 25.000€ 7 37% 
 

Entre 25.001€ i 30.000€ 3 16% 
  

19 100% 

1.f. Un cop finalitzada la carrera, quan de temps vas trigar en trobar feina? 
 

Em vaig quedar-me en la mateixa empresa que vaig fer 
pràctiques 

6 35% 

 

Em vaig incorporar a una altra empresa en menys de 
3 mesos 

9 53% 

 

Em vaig incorporar a una altra empresa entre 4 i 6 
mesos 

1 6% 
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Em vaig incorporar a una altre empresa a més de 7 
mesos 

1 6% 

  

17 100% 

1.g. Com vau trobar aquesta feina? 

  

 

Contactes personals 3 15% 
 

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 1 5% 
 

Pràctiques d'estudis 8 40% 
 

Servei de la Universitat (Oficina de Carreres 
Professionals) 

2 10% 

 

Internet 5 25% 
 

Altres 1 5% 
  

20 100% 

2.- Estàs estudiant en aquest moment? 

  

 

Sí 10 48% 
 

No 11 52% 
  

21 100% 

    

2.a. En cas de que sí, Quin tipus d'ensenyament? 

  

 

Grau 1 10% 
 

Màster/postgrau 9 90% 
  

10 100% 

3. T´has plantejat crear la 
teva empresa? 

3. T´has plantejat crear la teva empresa? 

  

 

No, no m'ho he plantejat 19 100% 

T'agradaria col·laborar amb nosaltres? 

  

 

Sí 8 44% 
 

No 10 56% 
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18 100% 

Font: Centre 

 

Quadre 6.4-2-GEI. Empreses en les que treballen els graduats del GEI (Promoció 2013-2017) 

PepsiCo 

NATURGY (GAS NATURAL FENOSA) 

Management Solutions 

PwC 

Banc Central Europeu 

SafeToNet 

Accio 

Henkel 

Tech Data España SLU 

Ernst & Young 

ACCIO 

Unilever España 

TABS INC. 

MVC CONSULTORS 

Cooltra Motos 

Tomtom telematics 

SYNERGIE TT 
Font: Centre 

 

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat (MCF) 

En el pla d’estudis del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat s’hi troba l’assignatura optativa Pràctiques 
externes de 5 crèdits ECTS que correspon a 450 hores de treball a les empreses. Aquestes pràctiques 
curriculars s’exigeix als estudiants que siguin realitzades durant el segon quadrimestre del curs perquè 
així ja poden posar en pràctica els aprenentatges assolits durant el primer quadrimestre. A més, els 
alumnes poden realitzar pràctiques extra-curriculars al llarg de tot el curs fins a un màxim de 450 hores 
de treball (E1.5-8). Si bé les empreses tenen la llibertat de remunerar o no les pràctiques, tots els nostres 
alumnes perceben una mitjana de 450 euros mensuals per treballar diàriament 4 hores a les empreses.  

Cal assenyalar que la majoria dels alumnes del màster opten per la realització de pràctiques extra-
curriculars perquè aquestes consten igualment en una postil.la al darrera del títol. L’estratègia seguida 
pels estudiants és aprofitar les pràctiques extra-curriculars, sense cost monetari i, destinar els 5 crèdits 
que haurien d’invertir en les pràctiques curriculars per cursar una altra assignatura del pla d’estudis. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5334250/Normativa_practiques.pdf/9856a6f1-fa81-f8c9-6bf7-072d1074878c
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Quadre 6.4-1-MCF Estudiants Màster CiF   2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

Practiques 
curriculars 

Convenis projectes 
formatius 

7 4 7 

Estudiants    7 4 5 

Estranger   0 0 0 

Pràctiques NO 
curriculars 

Convenis projectes 
formatius 

7 16 16 

Estudiants    6 13 10 

Estranger    0 0 0 

      

TOTALS  Volum total de Projectes 
Formatius 

  14 20 23 

Estudiants involucrats   11 13 11 

Núm. Empreses    10 12 12 

Font: Centre 

 

Per aconseguir les pràctiques, siguin curriculars o extra-curriculars, se segueixen diverses vies. Una d’elles 
és aplicar a la borsa de pràctiques de Carreres Professionals de la Facultat. Una altra és aplicar a la borsa 
de treball de l’associació AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals)  amb la qual el Màster té un 
conveni signat i que permet als nostres alumnes disposar de tots els serveis de l’esmentada Associació. 
Els estudiants també poden optar per les ofertes que les empreses envien directament a la Coordinació 
del Màster, ofertes que són: enviades per correu electrònic als estudiants, penjades al campus virtual de 
pràctiques externes i al campus del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat.  I per últim, els estudiants també 
poden accedir a les pràctiques buscant a les típiques plataformes d’oferta de feina com per exemple, 
Infojobs.  

Altres actuacions per potenciar les pràctiques o la inserció laboral són les següents: 1) participació en el 
Fòrum d’Ocupació de la Facultat, 2) assistència a les taules rodones que s’ofereixen des de Carreres 
Professionals, les quals la tutora de pràctiques recomana als estudiants quan les empreses participants 
poden ser del seu interès, i finalment, 3) visites a empreses, com per exemple a Garrigues l’any 2016 o la 
participació en el Deloitte Challenge el 2018 (E6.4-
3http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/?p=16720). Aquestes visites o jornades 
ofereixen als alumnes, la possibilitat de  participar en el procés de selecció de les empreses. Per exemple, 
pocs dies després de la darrera Deloitte Challenge 2018, aquesta empresa es va posar en contacte amb 
una de les nostres alumnes per iniciar el seu procés de selecció. 

El alumnes acostumen a poder disposar sempre de pràctiques. De fet, el curs passat l’oferta de pràctiques 
va superar a la demanda, atès que tots els alumnes que ho desitjaven ja estaven realitzant pràctiques. Per 
aquest motiu, les pràctiques es van oferir als alumnes del Grau d’ADE de la Menció de Comptabilitat i 
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Fiscalitat. A l’oferta de pràctiques es tenen present les necessitats especials dels estudiants. L’any 2017 
es va gestionar i aconseguir una Beca ONCE, per un alumne del Màster amb discapacitat. Finalment, 
l’alumne va consolidar la feina a l’empresa on va efectuar les pràctiques. 

 

Quadre 6.4-2-MCF Empreses en les que han fet les pràctiques (Projectes Formatius) els 
estudiants MCF 

  

2015-16 Num. 2016-17 Num.  2017-18 Núm. 

AXA Seguros Generales de 
Seguros y Reaseguros 

3 Assesgrup, S.L. 3 Banc de Sabadell, 
S.A. 

1 

Boldú Pla i Associats, S.L. 3 Auditsis, S.L. 2 Pleta Auditores, 
S.L.P. 

7 

AMG ASSESSORAMENT, 
S.L.P. 

1 Banc de Sabadell, 
S.A. 

2 Durán-Sindreu, 
Asesores Legales y 
Tributarios, S.LP. 

3 

AUDICONSULTORES 
ADVOCATS I 
ECONOMISTES, S.L.P. 

1 Boldu Pla i Associats, 
S.L. 

2 Blib Asesores, S.L. 2 

BANC DE SABADELL, S.A. 1 Faura-Casas 
Auditors Consultors, 
S.L. 

2 Consulting 
Empresarial 
Catalonia, S.L. 

2 

FUNDACIÓ HOSPITAL DE 
NENS DE BARCELONA 

1 Gestart Assessors, 
S.L.U. 

2 Decages, S.A. 2 

LPG AUDITORES 2013, SL 1 VFB Lingerie Europe, 
S.A. 

2 Business Sizing, 
S.L.N.E. 

1 

MARCA CARDINAL AUDIT, 
SLP 

1 Audiconsultores 
Advocats i 
Economistes, S.L.P. 

1 Gutierrez Pujadas y 
Asociados, S.L. 

1 

Molins Construcción 
Urbanística y proyectos, 
S.L. 

1 Auditoría Operativa 
Barcino, S.L. 

1 Ingram Micro, S.L. 1 

RABANAL ECONOMISTA, 
S.L. 

1 AXA Seguros 
Generales S.A. de 
Seguros y 
Reaseguros 

1 Iniciativas 
Organizativas de 
Empresa, S.L. 

1 

    Pont Metres & 
Asociados, S.L. 

1 Poch i Ruana 
Associats, S.L. 

1 

    Rabanal Economista, 
S.L. 

1 Unimeba Assessors, 
S.L. 

1 

            

            

            

Total Proyectos formativos  14   20   23 

 Font: Centre 

Els alumnes del Màster que realitzen pràctiques estan molt satisfets amb les tasques encarregades per les 

empreses. Valoren que la feina realitzada és adient al seu perfil professional  Es pot observar, tant en els 

qüestionaris, entrevistes i la memòria de pràctiques, que les pràctiques són una molt bona oportunitat 

per guanyar experiència al mateix temps que se’ls obren portes per accedir al lloc de treball desitjat 
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Del llistat E6.4-4 (on es presenten de manera anònima els alumnes amb les empreses on han estat 

treballant des de que es van graduar) també se’n desprèn que la majoria dels nostres alumnes prefereixen 

treballar en empreses d’assessorament comptable, despatxos de fiscalistes i empreses d’auditoria. Alguns 

també decideixen ocupar llocs de treball del departament administratiu-financer de les empreses i alguns 

altres encaminen la seva vida professional a l’administració pública, preparant oposicions per accedir al 

cos d’Inspectors d’Hisenda. 

A banda de molts pocs alumnes, amb qui no hem pogut contactar i dels quals no coneixem la seva actual 

vida professional, el 100% dels nostres graduats han aconseguit un lloc de treball del perfil de la seva 

preparació. 

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/6314362/mod_folder/content/0/MCF/Inserci%C3%B3%20Laboral%20Ex-alumnes%20MCF%20.xlsx?forcedownload=1
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Processos de Qualitat i Millores 

Respecte al SAIQU, com hem dit en els subestàndars anteriors, els procediments que s’emmarquen aquest estàndard són el PEQ 050 (E3.0-7), PEQ 060 (E3.0-8), PEQ 061 
(E3.0-9), PEQ 064 (E3.0-10) i PEQ 130 (E3.0-16). 

A continuació es presentaran les accions de millora corresponents 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 

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 Existència 
d’informes 

sobre  la 
inserció 

laboral els 
titulats  

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 Existència 
d’un informe 

amb 
indicadors 

sobre el 
binomi 

d’avaluació 
continuada – 

10%-25% TG AI 
2016 

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_060.pdf/3cfc80bb-e21e-dc6f-27ad-95145d2eee23
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_061.pdf/17033d13-eb81-f86c-6bbc-20184ea1af8f
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_064.pdf/3f99fbec-6503-88c5-3538-74c80365ed3a
https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5231001/PEQ_ECO_130.pdf/335457f3-b1ef-a047-721b-159b7b4dfe7b
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Valoració del Estàndard 6 

Segons s’ha assenyalat en els anteriors apartats, l’anàlisi dels resultats dels programes formatius 
objecte d’estudi indiquen que les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil 
de formació de les titulacions. Les taxes de rendiment, eficiència, abandonament i graduació són 
força favorables. 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. 


