
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes   IST- MBA   Pàg. 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de seguiment de títol 

 

Programa: Master in Business Administration 

 

Decano Asociado: Luis Vives de Prada 

Directora de Programa: Neus Marcet 

 

Curs acadèmic 2014-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes   IST- MBA   Pàg. 2 

ÍNDEX 
 
1) Presentació del centre .......................................................................................................... 3 

2) Procés d’elaboració de l’ISC .................................................................................................. 4 

3) Valoració de l’assoliment dels estàndards ............................................................................ 5 

3.1 Qualitat dels programes formatius ..................................................................................... 5 

3.2 Pertinència de la informació pública ................................................................................... 7 

3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la Qualitat (SGIQ) de la titulació ..................... 9 

3.4 Adequació del professorat al programa formatiu ............................................................. 12 

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge ............................................................ 13 

4) Valoració i proposta del pla de millora del centre .............................................................. 16 

 

  



Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes   IST- MBA   Pàg. 3 

1) Presentació del centre 
 
ESADE té com a missió principal la formació de persones amb un alt nivell de competència 
professional i amb plena consciència de la seva responsabilitat social. Per això, impulsa la 
docència i la recerca a través de la Facultat de Dret i de la Business School, mitjançant un 
compromís decidit a favor del rigor intel·lectual, l'esperit crític i l'excel·lència acadèmica. 
 
ESADE és una institució acadèmica universitària independent, sense ànim de lucre, creada el 
1958, a Barcelona, per iniciativa d’un grup d’empresaris i de la Companyia de Jesús i des del 
1995, forma part de la Universitat Ramon Llull. 
 
ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica als seus campus de Barcelona i  
Madrid, en tres àrees principals d’activitat: formació, recerca i debat social. 
 Formació. Des d’una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat 

social, ESADE aplica un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a Europa, basat en el 
desenvolupament d’habilitats i competències professionals i directives. Pel que fa a la 
Business School les seves àrees formatives són: Grau en ADE, MBA, Màsters universitaris de 
management i Executive Education.  

 Recerca. La recerca de la universitat en temes clau per a la gestió de les empreses és 
reconeguda internacionalment. ESADE ofereix un programa de doctorat (PhD in 
Management Sciences) i compta amb diverses càtedres, instituts i centres de recerca, en què 
es prioritzen, entre d’altres, les línies d’estudi següents: economia global i geopolítica, 
innovació i entrepreneurship, lideratge i governança, gestió del coneixement, responsabilitat 
social de l’empresa, dret de l’economia, marca, etc. 

 Debat social. ESADE és un lloc de trobada per a nombrosos empresaris, directius, acadèmics, 
juristes, polítics i representants de la societat civil. En els més de 270 actes que s’organitzen 
anualment, hi participen al voltant de 20.000 persones. Així mateix, és l’escola de negocis 
d’Espanya que publica més articles d’opinió a la premsa. 

 
Així mateix, ESADE és una institució que té: 

 Vocació internacional. La xarxa de relacions internacionals és un puntal bàsic de la institució. 
ESADE té acords de col·laboració amb més de cent universitats i escoles de negocis dels cinc 
continents, i és l’escola de negocis europea amb la xarxa d’intercanvis més extensa a 
l’Amèrica Llatina. Així mateix, és membre fundador de la CEMS, una xarxa global de prestigi 
en l’àmbit de la formació universitària. 

 Una gran xarxa: Alumni. La formació d’ESADE també té l’aval del col·lectiu dels seus més de 
56.000 antics alumnes, que ocupen llocs de responsabilitat arreu del món (en més de cent 
països) i en pràcticament tots els sectors i les àrees d’activitat professional. A més, compta 
amb ESADE Alumni, l’associació voluntària professional més nombrosa d’Espanya, la segona 
d’entre les escoles de negocis europees. 

 Reconeixement i prestigi internacional. ESADE ha estat una de les primeres escoles de 
negocis a obtenir les tres acreditacions més reconegudes del sector: AACSB International, 
EQUIS i AMBA; així com també té implementat el Manual de Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat (SGIQ) des de la primera convocatòria del programa AUDIT durant el curs 2007-
2008. 

 
Finalment, ESADE és una de les deu escoles de referència mundial en tots els rànquings 
internacionals que inclouen la relació amb el món empresarial, ja sigui des de la perspectiva de 
l’empresa que forma els seus directius a ESADE Executive Education o des de la perspectiva de 
l’empresa que recluta els nostres graduats.  
 
 



Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes   IST- MBA   Pàg. 4 

2) Procés d’elaboració de l’ISC 
 
La Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el 
procés d’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC) juntament amb les direccions 
de programa, tal com està descrit en el procés detallat en el Manual del SGIQ, ESADE_D2_04 – 
Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC). 
 
El procés ha estat el descrit a continuació i seguint la Guia per al seguiment de les titulacions 
oficials de Grau i màster a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, de l’AQU del 
novembre de 2014.  
 

Fases i procediment. Preparació dels IST – ISC 
 
La Q&DP prepara el llançament del procés de la preparació dels ISC, informant a tots els actors 
del procés a mitjans del mes d’octubre. Després es continua amb el procés següent: 

1. Juntament amb Secretaria Acadèmica, s’inicia la revisió del glossari: s’adequa a possibles 
canvis que l’AQU hagi pogut realitzar en la Guia de Seguiment, es validen els càlculs realitzats 
en anys anteriors i es creen els nous indicadors, si és el cas, juntament amb el Vicerectorat 
de la URL. 

2. S’inicia el procediment del càlcul dels indicadors amb els que fan referència a les 
característiques dels alumnes i dels professors, i es deixa per una segona etapa els 
corresponents a resultats acadèmics. Aquests indicadors es validen amb l’equip de  Direcció 
del Títol abans de donar-los com a correctes. 

3. Mentrestant, des de la Q&DP es realitza una revisió de les webs dels títols per validar que 
compleixen els requeriments pel que fa a la informació pública dels títols, i es realitzen els 
canvis oportuns.  

4. Amb la informació abans mencionada, la Q&DP prepara un primer esborrany d’IST que envia 
a cada Director de Programa (DP) per tal que faci l’anàlisi del seu programa i el complementi 
amb la informació oportuna.  
 

5. Quan l’IST estigui  enllestit per la DP el retorna a la Q&DP per tal que amb tota la informació 
es pugui redactar l’ISC. 
 

6. La Q&DP envia l’ISC per la seva validació al Degà de cada centre. 
 

7. Una vegada estigui validat es remet al vicerectorat de la URL que iniciarà el seu procés per a 
la creació de l’ISU. 
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3) Valoració de l’assoliment dels estàndards 

3.1 Qualitat dels programes formatius 
 

Denominació Codi RUCT Data 
verificació de 
la memòria: 

Data prevista 
acreditació o 
Data Resolució 
CU acreditació 

Màster Universitari en Direcció i Gestió 
d’Empreses (MBA)  

4314611  07/10/2014  07/10/2018  

 
 
Mecanismes de coordinació docents desenvolupats durant el curs: 
 
S’han dut a terme les següents accions específiques per tal d’assegurar una millora en la 
coordinació docent del programa: 

 

 Juntes Acadèmiques 
Estandardització del procés de la Junta Acadèmica: s’han establert processos 
formals concrets per tal d’anticipar i optimitzar les necessitats i resultats de la Junta 
Acadèmica. El resultat és un major nivell d’eficiència i coordinació entre els 
stakeholders involucrats i una major participació dels docents. 

 

 Faculty Meetings 
Durant el curs 2014/2015 es planteja la necessitat d’organitzar aquestes reunions 
amb el professorat que imparteix durant tot el curs acadèmic. D’aquesta manera, 
s’assegura una coordinació màxima entre tots els responsables d’assignatura i 
s’assegura un impacte positiu en l’estudiant mitjançant l’experiència a l’aula. 
La implementació d’aquest nou format, en combinació amb els Faculty Meetings 
trimestrals, està prevista per al curs 2015/2016 de manera que es podran presentar 
resultats en el proper IST. 

 

 Representants d’alumnes  
Durant el curs 2014/15 s’ha treballat intensament en una reestructuració de l’òrgan 
de govern de l’Associació d’Alumnes MBA. L’objectiu primordial és fusionar els rols 
del propi òrgan de govern amb els delegats, establint funcions molt clares i alineant 
objectius i prioritats. A la vegada, es pretén una estructura menys jeràrquica que 
asseguri una millor transmissió de la comunicació i poder anticipar accions de 
millora fàcilment implementables durant el curs. 
El disseny de la nova estructura s’ha treballat durant el 2014/2015 i s’implementa el 
curs 2015/2016 de manera que es presentaran els resultats en el proper IST. 

 

 Faculty Handbook integrat a la Community específica per Faculty a la Intranet 
Tenint en compte la eficàcia d’ambdues iniciatives, tant del Faculty Handbook com 
de la Faculty Community, durant el curs 2014/15 i amb la intenció de complementar 
les dues iniciatives, s’ha integrat la informació del Faculty Handbook a la Faculty 
Community, de manera que es pot actualitzar més fàcilment i és més accessible per 
part de tots els interessats. 

 

 Promoció per a l’ús de l’ESADE Case Centre 
Tenint en compte que, des d’aquest curs, es pot accedir a la informació històrica 
dels tres últims anys acadèmics, des del propi programa, s’ha fet difusió de manera 
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regular de missatges específics per promoure un major ús de l’ESADE Case Centre. 
L’objectiu és assolir la màxima coordinació possible entre els docents per tal d’evitar 
repeticions en el materials utilitzats a l’aula. 

 
 Study Tours 

Durant el curs 2014-15 es planteja la opció de desvincular els study tours a una àrea 
de coneixement i especialització com Marketing, Emprenedoria, Finances o 
Innovació, i decidir els destins dels Study Tours en funció d’altres criteris més 
orientats a la carrera professional, sense que tingui cap impacte relacionat amb cap 
especialització acadèmica. 

 
Anàlisis dels indicadors acadèmics 
 
Taula 1. Indicadors    
 

 
 

  

2014 2013 2012 2011

185 180 390 390

Ratio demanda de places/ofertes 2,9 2,2 1,2 -

Estudiants matriculats de nou ingrés 167 151 223 -

Nombre total d'estudiants matriculats 216 375 463 -

Estudiants matriculats de nou ingrés % 77,3% 40,3% 48,2% 47,2%

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 63,5 63,5 56,8 -

7,2% 1% 3,1% 0%

4,8% 2,6% 3,6% 0%

44,9% 51% 30% 20,2%

4,8% 3,3% 4% 6,2%

4,2% 2% 2,2% 2,6%

3% 8,6% 8,5% 0,6%

1,8% 4,6% 24,7% 28,2%

29,3% 27,2% 23,8% 42,2%

62,4% 62,7% 64,9% 54,5%

0,5% 1,3% 0,7% 0%

40,3% 39,8% 22,1% 22,4%

5% 8,3% 9,2% 4,9%

31,1% 27,2% 26,3% 25,7%

23,1% 23,4% 16,6% 13,7%

0% 0% 25% 33,3%

99,3% 99,3% 98,7% 95,7%

6,9% 16,9% 0% -

89,9% 95,5% 99,1% -

71,5% 72,7% 42,3% 78%

2 2,1 2 2

5,8 5,5 5,4 5,8

n/d n/d 4,3 n/d

5,8 4 5 4,1

n/d n/d n/a n/a

MOBILITAT 22% 41% 33% 25%

83% 88% 91% 92%

100% 100% 100% 100%

Percentatge d’estudiants propis que participen en programes 

de mobilitat

INSERCIÓ 

LABORAL 

Taxa d’ocupació (EIL)

Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL)

    Prof. Contractats Doctor URL

    Prof. Titular URL

Altres col- laboradors acadèmics

Taxa de rendiment 

SATISFACCIÓ 

(Escala 1-7)

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu

Taxa d’intenció de repetir estudis

Durada mitjana dels estudis 

RESULTATS 

ACADÈMICS
Taxa de graduació en el temps previst t (Cohort 2012/13)

Técnicas

ACCÉS I 

MATRICULA

PROFESSORAT

Otros Estudios

    Prof. Catedràtic URL

Economía y Admón.

Ciencias Exp.

Oferta de places 

Derecho

Humanidades

Médicas

Otras Ciencias Soc.

% Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés 

Taxa d’eficiència 

Hores de docència impartida per professors doctors 

    Prof. Ajud.Doctor URL

    Prof. Associat URL

% de docència segons categoria docent 

Taxa d’abandonament (Cohort 2012/13)
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Plans i seguiment de les accions de millora de la titulació: 

 
A partir de l’anàlisi de la taula d’indicadors (taula 1), podem extreure les següents conclusions: 
 

 Taxa de graduació en el temps previst t (Cohort 2012/2013):  
Els alumnes que participen en programes de mobilitat, tenen com a requisit 
l’entrega d’un informe final avaluant l’experiència a l’escola d’intercanvi. Sense 
haver complert aquest requisit, no es considera que l’alumne hagi satisfet els 
requisits de graduació.  
Durant el curs 2014/2015 es va detectar una manca de seguiment que va portar a 
una reducció del número d’alumnes amb els requisits complerts a temps i que per 
tant, impacta negativament en la taxa de graduació. Posteriorment s’han posat en 
marxa mecanismes de seguiment i control que s’espera que donin resultats de cara 
al proper IST. 

 

 Taxa d’abandonament:  
Arrel de la problemàtica detectada en els casos d’alumnes que feien pràctiques i 
havien d’entregar un informe posterior, durant el curs 2014/2015 es va implementar 
un millor pla de comunicació i de seguiment per assegurar que els alumnes afectats 
eren conscients del procés i les conseqüències en cas de no entregar l’informe de 
les pràctiques dins del termini establert. 
Com a conseqüència, s’ha reduït significativament la taxa d’abandonament. 

 

 Satisfacció del professorat amb el programa formatiu:  
Com a conseqüència de la implementació de les accions de coordinació docent, el 
professorat que imparteix al programa MBA percep un major suport per part del 
personal administratiu, un servei més personalitzat de cara a la preparació de 
l’assignatura/classes, un major reconeixement a la seva feina per part dels 
estudiants. Resumidament: una experiència molt més satisfactòria a l’aula. 

 

3.2 Pertinència de la informació pública 
 
La Q&DP ha realitzat una revisió dels enllaços de la web del programa, per assegurar que es 
compleix amb la normativa de les titulacions oficials. 
La DP ha de revisar els enllaços que manquen i/o que apareixeran marcats en blau. Si es tracta 
de un fitxer PDF s’ha de revisar que la informació sigui l’adequada i estigui actualitzada. DP ha 
d’indicar el nou enllaç en cas que s’hagi de modificar. 
 
Taula 2. Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu del títol 

- Dimensió - Concepte  - Link web  

Accés als estudis 

Objectius de la titulació 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/core-programme/leadership 
Apartat Lead Objectives  

Perfil d'ingrés 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions
/requirements 
 

Perfil de sortida 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/methodology (Primer paràgraf) 
 

Nombre de places ofertes  NA 
Demanada global i en primera 
opció (només per al grau) 

NA 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/leadership
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/leadership
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/requirements
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/requirements
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/methodology
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/methodology
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- Dimensió - Concepte  - Link web  
Via de accés, opció i nota de tall 
(només per al grau) 

NA 

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

NA 

Criteris de selecció (només per al 
màster) 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/core-programme/core-courses 

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

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/core-programme/core-courses  

Normativa de trasllat 
- http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions

/requirements 
 

Matrícula 

Període i procediment de 
matriculació 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions
/application-deadlines (Període) 

-  
- http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions

/admissions-process (Procediment) 
-  

Sessions d'acollida i de 
tutorització 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions
/admissions-events 

-  

Pla d'estudis 

Denominació dels estudis 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme 
 

Títol en superar els estudis de 
grau/màster 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme 
 

Durada mínima dels estudis i 
crèdits ECTS 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme 

-  

Estructura del pla d'estudis 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme 
 

Planificació operativa del 
curs  

Calendari acadèmic 
- http://itemsweb.esade.edu/mba/MBA%20201

5_Academic-Year_2014-15.pdf 
-  

Guia Docent 
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/core-programme/core-courses 
Apartat Syllabus  

Recursos d'aprenentatge 
- Espais virtuals de comunicació 
- Laboratoris 
- Biblioteca 
- Material recomanat a 
l'estudiant 
- Altres 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/customized-
programme/specialisations  

Pla d'actuació tutorial 

 
- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-

programme/customized-programme/action-
learning-consulting-programme 

-  

Professorat 
Professorat de la titulació - http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-

programme/faculty-research 
- Apartat Our Professors 

Perfil acadèmic 

Informació de contacte 

Pràctiques externes/ 
professionals  

Objectius  
- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-

programme/customized-
programme/internship 

 Normativa general 

Definició sobre si són obligatòries 
o optatives 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/requirements
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/requirements
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/application-deadlines
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/application-deadlines
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/admissions-process
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/admissions-process
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/admissions-events
http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions/admissions-events
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://itemsweb.esade.edu/mba/MBA%202015_Academic-Year_2014-15.pdf
http://itemsweb.esade.edu/mba/MBA%202015_Academic-Year_2014-15.pdf
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/specialisations
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/specialisations
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/specialisations
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/action-learning-consulting-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/action-learning-consulting-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/action-learning-consulting-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/faculty-research
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/faculty-research
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/internship
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/internship
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/internship
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- Dimensió - Concepte  - Link web  
Assignatures a les quals van 
lligades les pràctiques 

 

Avançament d'institucions on es 
poden fer pràctiques 

Programes de mobilitat 

Objectius 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/customized-
programme/exchange-programme 

-  

Normativa general 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/customized-
programme/exchange-programme 

-  

Avançament d'institucions amb 
convenis signats 

- http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-
programme/customized-
programme/exchange-programme 

-  

Treball final de Grau/ 
Màster 

Normativa i marc general 
(enfocament, tipologia…) 

- http://itemsweb.esade.edu/mba/Master%20Pr
oject%20Full%20Time%20MBA.pdf 

-  
- Apartat Elective Core Courses / Final Master’s 

Project   

 
La informació pública disponible del manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es 
troba a la web de ESADE dins l’apartat Rànquings: http://itemsweb.esade.edu/dipqa/SGIQ.pdf 
 
La informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament i dels 
indicadors corresponents poden ser consultats a la web general de la Universitat Ramon Llull. 
https://seguimentto.url.edu/Masters.aspx?idioma=ca-ES (i al WINDDAT: 
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A
5.winddat01?codi_universitat=41) 
 

3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la Qualitat (SGIQ) de la titulació  
 
ESADE, tant a la Business School com a la Facultat de Dret, compta des de l’abril del 2008 amb 
un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU; i seguint les directrius 
implementades des del Vicerectorat de la Universitat. 
 
Aquest primer Manual, ha estat en constant revisió tant per adequar-lo a la nova normativa com 
als canvis provinents del procés de millora contínua.  
 
A mitjans del curs 2014-2015, seguint el procés establert per a la millora contínua del manual, 
es va realitzar una nova versió fruit dels canvis organitzatius, de l’evolució de les necessitats del 
mercat i també fruit de l’experiència generada per la definició del propi Manual; tal com detalla 
el procés ESADE_D0_01-Millora del manual SGIQ.  
 
En aquest sentit, un dels procediments amb una implementació més exitosa per part de tot el 
centre, i que funciona en totes les titulacions siguin oficials o no, és la del disseny i aprovació de 
noves titulacions i modificacions de les ja existents. Aquest procés s’ha denominat Comitè de 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme/customized-programme/exchange-programme
http://itemsweb.esade.edu/mba/Master%20Project%20Full%20Time%20MBA.pdf
http://itemsweb.esade.edu/mba/Master%20Project%20Full%20Time%20MBA.pdf
http://itemsweb.esade.edu/dipqa/SGIQ.pdf
https://seguimentto.url.edu/Masters.aspx?idioma=ca-ES
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A5.winddat01?codi_universitat=41
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A5.winddat01?codi_universitat=41
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Currículums. Tota la informació generada en aquest procés està registrada en una plataforma a 
la intranet d’ESADE: 

 

 
 

A nivell intern, existeix una altra plataforma de la Q&DP, que dóna suport a tot aquest procés i 
que està a l’abast de la comunitat d’ESADE, directors acadèmics, professors i PAS: 
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3.4 Adequació del professorat al programa formatiu  
 
El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE. Els nostres professors es distingeixen perquè 
mantenen un contacte molt directe amb el món de l'empresa, dels despatxos i de les 
organitzacions, i també perquè són experts de prestigi en els camps d'especialitat respectius. 
Tenen una experiència professional sòlida, una activitat de recerca i de consultoria intensa i una 
perspectiva global, amb la qual cosa contribueixen a millorar les pràctiques directives i el 
lideratge actual i el del futur. 
 
Amb una rica diversitat de perfils, els professors d'ESADE tenen en comú el seu entusiasme per 
compartir coneixement i experiències tant amb els alumnes i els participants en els diversos 
programes com amb les empreses i la comunitat acadèmica. Són innovadors en la generació i la 
transmissió de coneixement, i tenen una capacitat extraordinària per analitzar i comunicar els 
complexos aspectes de la realitat d'una manera efectiva. Per fer-ho, utilitzen una àmplia varietat 
d'enfocaments i metodologies, cosa que els permet donar respostes rigoroses i rellevants a les 
necessitats de les empreses i organitzacions, com també ajudar els participants en els diversos 
programes a desenvolupar-se com a directius o juristes i com a líders. 
 
Els professors d'ESADE es caracteritzen perquè són accessibles i tenen un fort compromís amb 
la qualitat de la formació i el progrés personal dels alumnes i els participants en els diversos 
programes. Així mateix, es distingeixen per l'interès que tenen en la formació integral de les 
persones, a les quals ajuden  a desenvolupar les competències personals i directives i a prendre 
consciència de l'impacte dels seus valors i de la seva activitat com a directius en la societat. 
 
El professorat d'ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren les grans 
àrees de Management i Dret. El Claustre del Professorat està format per més de 125 membres, 
entre els quals tenen representació més d'una dotzena de nacionalitats. Addicionalment, en els 
programes d'ESADE participen més de 250 professors externs i col·laboradors acadèmics i més 
de 50 professors visitants, majoritàriament internacionals. 
 
A través de l’enllaç següent es poden accedir als currículums del professorat organitzats per 
departaments acadèmics on es pot visualitzar la seva experiència professional i de recerca:  
http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty/departments 
 

Indicadors de satisfacció dels estudiants. 
Els estudiants han valorat tant les assignatures com el professorat positivament en tots els 
programes oficials del Centre, els resultats obtinguts es situen entre els valors de 5 a 7 (en una 
escala de 1 a 7).   
 
Els resultats de l’instrument que recull la satisfacció dels estudiants amb el seu professorat  per 
el programa són els següents:  
 

 
 
 

http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty/departments
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Des del  vicedeganat de professorat s’ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de 
l’activitat docent del professorat a través del Programa de Desenvolupament del Professorat. 
Aquest programa inclou activitats formatives com seminaris, assessorament personalitzat, 
mentoring, etc. emmarcades en les línies d’actuació següents: a) assegurament de l’eficàcia 
docent, b) innovació docent, c) contribució a la filosofia educativa de les titulacions, d) 
contribució a la missió d’ESADE de formar directius i directives socialment responsables i e) 
diversificació de la docència. 

 
Totes les accions estan obertes a la participació del professorat, i només algunes estan 
especialment dissenyades per un segment específic. Entre aquestes es troben, en primer lloc, 
les accions vinculades a l’assegurament de l’eficàcia docent que s’adrecen, d’una banda, a les 
noves incorporacions del professorat, oferint formació introductòria sobre l’aproximació a 
l’ensenyament i a l’aprenentatge que es proposa a ESADE i, de l’altra, a aquell professorat que,  
en funció de les seves necessitats, pugui trobar interessant treballar algun aspecte específic. En 
segon lloc, les accions relatives a la diversificació de la docència s’adrecen a aquell professorat 
a qui es vol convidar a implicar-se com a docent en titulacions en les que no ha impartit docència 
amb anterioritat, amb l’objectiu d’oferir-los la informació i el suport necessaris per a que la seva 
incorporació sigui el màxim d’efectiva possible. 
 

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  
 
El programa estableix i ofereix els següents sistemes de suport a l’aprenentatge: 
 

 Pla d’Acció Tutorial 
 
Comprovada la seva eficàcia i la satisfacció per part dels alumnes, es consolida el 
programa de tutories ja existent, que s’ofereix sobretot durant el primer curs i inclou els 
següents elements: 
 

1) Tutories d’idiomes abans de l’inici de curs: donada la diversitat de 
nacionalitats representada a l’aula i ja que el programa s’imparteix 
íntegrament en anglès, s’ofereix als alumnes que així ho desitgin una 
setmana intensiva de reforç de l’idioma anglès per tal d’assegurar una millor 
adaptació a l’exigència de les classes. 
 

2) Tutories durant el primer trimestre: s’ofereixen sessions voluntàries de 
tutoria en les assignatures quantitatives ja que són les representen una 
dificultat més elevada per als estudiants. Aquestes tutories s’ofereixen 
setmanalment durant els primers tres mesos del curs. 

 
3) Tutories en les dinàmiques de grup: tenint en compte la importància del 

treball en grup dins del programa s’ofereix als grups de treball que ho 
necessitin, el suport d’un tutor per ajudar en les dinàmiques de treball del 
grup. 

 
 

 Tutories d’orientació professional 
 

Hi ha hagut una reestructuració de tasques en el departament de carreres professionals que 
fa que l’estudiant tingui accés a poder reunir-se amb un Associate Director que està 
especialitzat en el sector específic en el qual l’estudiant està interessat i en contacte directe 
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amb les principals empreses dintre del sector. En aquest sentit es busca la eficiència en el 
procés d’acompanyament de l’estudiant. 
 
A part del pla de tutories que ofereix el programa, a través del Servei de Carreres 
Professional d’ESADE, que han resultat eficients i es mantenen: 
 

1) Strategy Meeting: sessió inicial individual obligatòria en la que l’alumne, juntament 
amb un Associate Director del Servei de Carreres Professionals, defineix un mapa 
de ruta a nivell professional amb objectius definits de cara a la finalització del 
Màster (quin és el meu punt de partida, cap a on vull anar i com arribar-hi). 

 
2) Follow-up meetings: reunions voluntàries entre alumne i Associate Director per 

revisar la situació en la que es troba l’alumne i si cal reorientar l’estratègia 
professional. Es pot accedir a un número il·limitat de sessions. 

 
3) Mock interviews: sessions voluntàries on s’exposa a l’alumne a una simulació 

d’entrevista i es facilita i comenta feedback posteriorment. 
 
4) Tutoria sectorial: sessió individual voluntària on l’alumne es reuneix amb un 

Associate Director especialista en un sector concret per rebre orientació 
professional sobre aquell sector. 

 
5) Tutories de revisió d’aplicacions: sessió individual voluntària en la que es revisen 

els documents que es presenten al aplicar a una vacant professional (Currículum 
Vitae i carta de presentació) 

 

S’afegeix el següent servei: 

1) Sessions de formació relacionades en la preparació per al procés de selecció per 
sessions formatives, específiques de sector i d’àrea funcional. Són sessions 
teòriques i pràctiques. 

 Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques.  

Com a instruments per avaluar el grau de satisfacció en relació a les activitats de les 
accions tutorials podem destacar dos tipus, un més subjectiu i un altre més quantitatiu, 
el quantitatiu és diferent que l’any passat. El més subjectiu es refereix a la valoració 
informal de les reunions personalitzades amb els alumnes i al contacte de les gestores 
de programes amb ells. En el cas del quantitatiu es tracta de dos apartats de l’enquesta 
final de programa: la comunicació entre els estudiants i l’Associate Director, i la 
efectivitat dels Associate Directors per donar consell i recursos. La valoració general 
segueix sent positiva. Com que aquesta vegada la valoració va sobre 5 (i no sobre 7 com 
l’any passat) no es poden comparar els resultats amb l’any anterior. En aquest cas ha 
sortit 2,99 respecte a la comunicació i transparència entre els estudiants i els Associate 
Directors i 3,11 la efectivitat dels Associate Directors per donar consell i recursos. 

 
 

 Indicadors de satisfacció sobre les accions d’orientació professional.  

 

Aquest curs encara no tenim els resultats de la nova avaluació donat que encara no han acabat 
el curs. Així que els resultats mencionats a sota són els últims que podem oferir. Cal mencionar 
que són resultats sobre una escala de 1 a 5. 
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Weighted average 

Professionalism 3.00 

Empathic Approach 3.05 

Personalised service 2.74 

Availability 3.23 

Transparency & Communication 2.99 

Structure & Organisation 2.53 

Engagement & Motivation of the Associate 
Directors & Staff members 

2.78 

Engagement & Motivation of the Directors 2.84 

Promedio 3 

 

Actualment, el Servei de Carreres Professionals segueix sense disposar d’una eina que reculli la 
satisfacció, al final del programa, dels estudiants, sobre les accions d’orientació professional. 
L’avaluació que enviem a final de curs incloent l’apartat de carreres professionals on es valoren 
totes les àrees de la seva feina és prou complerta.  

La percepció generalitzada és que segueixen valorant el fet de rebre acompanyament 
individualitzat així com el fet de poder reproduir i enfrontar-se a simulacions de les diferents 
fases d’un procés de selecció amb el suport de professionals que tenen experiència en el camp 
de la selecció de personal. 

 Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral.   

Respecte al servei d’orientació professional, ESADE ofereix els estudiants un Servei de Carreres 
Professionals (SCP) per facilitar la seva inserció laboral i orientació professional. Aquest servei 
és altament accessible i ofereix una atenció personalitzada sense igual en tots els processos 
d’orientació professional i de recerca de feina.  

 
El objectiu final del SCP és aportar coneixements als candidats sobre estratègies eficaces de 
cerca de feina; entrevistes amb èxit; principals indústries contractants; networking social i 
professional com a font d’oportunitats professionals; com fer servir l’àmplia gama de recursos 
disponibles a ESADE i gestió proactiva del desenvolupament professional, tant a curt com a llarg 
termini. Es pot consultar el detall de aquesta actuació institucional en la web del SCP:  
http://www.esade.edu/web/cat/career-services 

 

 Documentació del SGIQ sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant.  

La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per l’aprenentatge de 
l’alumnat, descrits als processos: 

- D3_04 Procés d’orientació professional: l’objectiu d’aquest procés és descriure del flux 
previst d’activitats per a l’orientació professional dels alumnes dels diferents 
programes. 

- D3_06 Procés de tutorització: l’objectiu d’aquest procés és donar suport a l’alumne per 
tal que tingui tots els recursos possibles per facilitar el procés d’ensenyament – 
aprenentatge. 
D5_01 Procés d’anàlisi i implementació de les necessitats referents a recursos 
materials i serveis:  l’objectiu d’aquest procés és recollir, analitzar i implementar els 
recursos materials i serveis necessaris per a garantir la qualitat dels programes 
formatius.  

 

http://www.esade.edu/web/cat/career-services
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4) Valoració i proposta del pla de millora del centre 
 

Taula 3. Pla de millora de la titulació  
 

Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat Responsables Terminis Implica 
Modifica
ció? 

Nivell 
(títol, 
centre, 
univ.) 

Incidències en la gestió 
d’equips diversos i 
multidisciplinaris 

Manca de suport/formació 
específica al col·lectiu 
d’alumnes tenint en 
compte el gran component 
de treball en equip 

Formació específica en la 
gestió d’equips i les seves 
pròpies dinàmiques 

Incorporació de sessions addicionals 
durant el curs enfocades a aquesta 
àrea 

Alta Programa 2015-16 No Títol 

Poca col·locació en el sector 
de la consultoria 

Disminució dels 
percentatges de col·locació 
en aquest sector 

Disseny d’un programa 
intensiu extra-curricular 
per preparar els alumnes 
que tinguin interès en 
aquest sector 

Combinació de sessions magistrals a 
càrrec d’experts, visites d’empreses del 
sector... 

Alta Programa 
Servei de 
Carreres 
Professionals 

2015-16 No Títol 

Manca de coordinació entre 
docents 

Repetició de casos i 
lectures 

Assolir la màxima 
coordinació possible entre 
docents 

Mantenir els Faculty Meetings entre 
professorat que imparteix en el mateix 
trimestre i incorporar un Faculty 
Meeting general adreçat a tot el 
professorat de l’MBA 

Alta Programa 
Docents 

2015-16 No Títol 

Manca d’eficiència en la 
comunicació entre 
representants d’alumnes i 
programa 

Massa jerarquització, 
canals de comunicació poc 
eficients 

Fusionar els rols de l’òrgan 
de govern i els 
representants de classe, 
augmentant el nombre 
d’alumnes implicats per un 
repartiment de 
responsabilitats més 
equitatiu 

Reestructuració de l’òrgan de govern 
principal del col·lectiu d’alumnes 

Alta Programa 
Òrgan de Govern 
de l’Associació 
d’Alumnes MBA 

2015-16 No Títol 

Manca d’eficiència en la 
comunicació de l’assistència 
des de programa cap al 
professorat 

Procediments ineficients Accés ràpid i eficaç als 
registres d’assistència per 
part del professorat 

Facilitar l’accés als registres 
d’assistència al professorat  

Alta Programa 2015-16 No Títol 
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Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat Responsables Terminis Implica 
Modifica
ció? 

Nivell 
(títol, 
centre, 
univ.) 

Manca de coneixement de la 
Community Faculty per part 
del professorat 

El professorat no està 
acostumat a accedir a la 
Community Faculty de la 
Intranet, de manera que 
perd l’eficàcia com a canal 
de comunicació o 
repositori d’informació 

Establir la ubicació òptima 
de la Community Faculty, 
que asseguri el fàcil accés 
del professorat 

Crear una web de programa adreçada 
específicament a professorat a la 
plataforma Moodle, sabent que hi 
accedeixen regularment per publicar i 
mantenir les seves pròpies webs 
d’assignatura. 

Alta Programa 2015-16 No Títol 

Els alumnes que volen fer un 
projecte final de carrera 
relacionat amb temes socials 
no disposen d’una 
experiència suficientment 
sòlida 

Manca d’un programa de  
pràctiques extracurriculars 
de caire social 

Incorporar i consolidar a la 
oferta experiències 
professionals de caire 
social  

Creació d’un nou format de pràctiques 
extracurriculars en què els alumnes no 
només poden treballar en un start-up, 
o en l’empresa tradicional, sinó que 
també poden adquirir experiència en 
un altre tipus d’organitzacions, com 
per exemple ONGs 

Alta Programa, Servei 
de Carreres 
Professionals 

2015-16 No Títol 
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Taula 4. Seguiment pla de millora anys anteriors.  
 

Acció Responsables  Tasques  Calendari 
proposat en 
l’IST 2013-14 

Seguiment  

Creació de nous LABs 
d’especialització que poden 
incloure cursos, conferències, 
visites a empreses i viatges. 
-Entrega de certificats dels LABs 
una vegada complerts els 
requisits específics. 

-Direcció de 
Programa 
-Direcció Executiva 
del MBA 

Consolidació i millora de les 
propostes d’especialització, 
homogeneïtzació de requisits i 
condicions per a aconseguir el 
certificat, millor programació de 
les activitats i assignatures 
relacionades 

2014-15 La creació dels nous LABs d’especialització ha resultat una iniciativa molt 
beneficiosa per als nostres estudiants que volen especialitzar-se. Tal i 
com s’ha comentat en l’apartat de propostes de millores, en línia amb la 
voluntat de poder oferir opcions d’especialització, durant el curs actual 
s’ha creat una nova especialitat que facilitarà que els alumnes que volen 
orientar al sector de la consultoria tinguin uns coneixements més 
especialitzats. 

Incorporar els Study Tours en 
l’oferta d’activitats optatives 
reforçant la part acadèmica  

Direcció de Programa Consolidació i millora de les 
propostes de study tours. 
Replantejament de destins i 
orientació de l’experiència 
acadèmica. 
Millor programació 

2014-15 Els study tours han demostrat ser una bona proposta  per a què l’alumne 
tingui una experiència internacional complerta. Durant el curs 15-16 ens 
hem plantejat re-formular el criteri de selecció dels destins per a què 
s’adeqüin millor a les necessitats acadèmiques i professionals de 
l’alumne 

Re-Organitzar i centralitzar el 
Servei de Carreres Professionals 
per tal d’aprofitar les sinèrgies i 
millorar l’eficiència. 

-Direcció de 
Programa 
-Direcció Executiva 
del MBA 

 2014-15 La reorganització i centralització del Servei de Carreres Professionals ha 
resultat no ser tant satisfactori com esperàvem des de la unitat del MBA. 
La centralització ha portat a una manca de personalització del servei 
d’atenció als alumnes de MBA, resultant en una caiguda de números de 
contractació. 

Incorporació d’una setmana 
intensiva on es presenten 
diferents metodologies 
pedagògiques utilitzades al 
programa 

Direcció de Programa Millora de la proposta docent i 
acadèmica de la setmana 
intensiva 

2014-15 La setmana intensiva ha tornat a complir amb els objectius pedagògics 
aquest any i ha tingut molt bones avaluacions.  
De totes maneres hem detectat àrees de millora en part de la selecció 
del professorat i en la intensitat de les jornades, que s’implementaran 
per l’any que ve. 

Incorporació de cursos online 
previs a l’inici de curs. Es 
complementen amb un tutor 
disponible via email abans de 
l’inici de curs i diverses sessions 
tutorials presencials una vegada 
iniciat el curs. 

Direcció de Programa Inclusió de nous cursos en format 
obligatori abans de començar el 
curs 

2014-15 Havent comprovat l’eficàcia dels cursos online a l’hora d’assolir 
l’anivellament de coneixements entre el col·lectiu d’alumnes, hem 
introduït un nou curs obligatori relacionat amb les habilitats de 
comunicació, que considerem important reforçar als nostres alumnes. 
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Acció Responsables  Tasques  Calendari 
proposat en 
l’IST 2013-14 

Seguiment  

-Implementació del nou Pla 
d’Estudis aprovat durant el re-
disseny del programa 

-Direcció de 
Programa 
-Direcció Executiva 
del MBA 
-Vicedeganat de 
Programes i Innovació 
Educativa 
-Departament 
Acadèmics 

Introducció de nous cursos i 
professorat, i replantejament i re-
enfocament dels cursos actuals. 

2014-15 La implementació del nou Pla d’Estudis ha evidenciat una millora en 
l’experiència educativa de l’alumne, que s’ha manifestat en les 
avaluacions de final del semestre, i en el nivell d’incidències i queixes 
durant el curs. 
El professorat implicat en el curs actual també ha manifestat més 
seguretat i satisfacció dins l’aula. 

Coordinació de continguts, 
metodologia i exigència entre 
departaments acadèmics i el 
mateix programa 
 

-Direcció de 
Programa 
-Direcció Executiva 
del MBA 
-Vicedeganat de 
Programes i Innovació 
Educativa 
-Departament 
Acadèmics 

Introducció de models i plantilles 
per a què tot el professorat aliï 
continguts i metodologies 
Introducció de requisits mínims 
per a la millora de l’exigència en 
tots els departaments acadèmics. 

2014-15 La implementació dels nous models, plantilles i requisits mínims ha 
evidenciat una millora en l’experiència educativa tant per part de 
l’alumne com per part del professorat. 
Ha millorat la imatge de la professionalitat del docent i de l’escola, la 
claredat en la comunicació, els continguts i l’estructura en els materials 
docents als que l’alumne hi té accés.  

 


