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0. Dades identificadores 

Universitat Universitat Ramon Llull 

Nom del Centre 
Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses 
ESADE – Business School 

Dades de contacte 
Dra. Xari Rovira  
Directora de la Unitat de Qualitat i Desenvolupament de Programes 
Av. de Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona. Tel. 932806162 

 

Titulacions oficials del centre 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Data 
d’acreditació 

Dimensió addicional 

Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 

2500113 240 28/05/2008 01/06/2015 
Internacionalització 

amb Qualitat 

Màster Universitari en 
Finances (MF) 

4310303 60 03/03/2009 

11/03/2015  
Internacionalització 

amb Qualitat 

Pendent 
avaluació 

Reacreditació 

 
- 

Màster Universitari en 
Innovació i Iniciativa 
Emprenedora (MIE) 

 4312793 60 03/11/2011 

01/06/2015  
Internacionalització 

amb Qualitat 

Pendent 
avaluació 

Reacreditació 

 
- 

Màster Universitari en 
Gestió d’Empresas Globals 
(MGSM) 

4315774 60 09/06/2016 - - 

Màster Universitari en 
Anàlisi de Dades per als 
negocis (MIBA) 

4316137 60 21/06/2017 - - 

Màster universitari en 
Gestió Internacional (MIM) 

4313833 60 23/07/2013 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Acreditació excel·lent 
en 

Internacionalització 
08/05/2018 

Màster universitari en 
Direcció de Marketing 
(MKT) 

4313834 60 
 

27/02/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Acreditació excel·lent 
en 

Internacionalització 
08/05/2018 

Màster universitari en 
Investigació en Ciències de 
la Gestió (MRes) 

4314007 60 27/02/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Acreditació excel·lent 
en 

Internacionalització 
08/05/2018 

Màster Universitari en 
Direcció d’Empreses (MBA) 

4314611 90 07/10/2014 
Pendent 

avaluació 
Acreditació 

- 

Màster universitari en 
Executiu en Direcció 
d’Empreses (EMBA) 

4313847 60 30/06/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Acreditació excel·lent 
en 

Internacionalització 
08/05/2018 
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1. Presentació del centre  

Presentació 

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 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 Business School i de la Facultat de Dret, mitjançant un compromís decidit a favor del rigor 
intel·lectual, l'esperit crític i l'excel·lència acadèmica. 

ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica al seu campus de Barcelona-Pedralbes, 
Barcelona-Sant Cugat 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 Direcció d’Empreses, Màsters universitaris de Management, programes MBA 

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 Màster universitari de Recerca (MRes in Management Sciences) 

i 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 emprenedoria, lideratge i governança, gestió del coneixement, responsabilitat 

social de l’empresa, dret de l’economia, gestió de la marca, etc. 

• Debat social 

ESADE és un lloc de trobada per a nombrosos empresaris, directius, acadèmics, juristes, polítics i 

representants de la societat civil.  

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. Actualment 

al campus de Sant Cugat hi ha més de 100 nacionalitats representades entre l’alumnat. 

• Una gran xarxa: Alumni  

La formació d’ESADE també té l’aval del col·lectiu dels seus més de 63.000 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 internacionals 

més reconegudes del sector: AACSB International, EQUIS i AMBA; així com també té implementat el 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) des de la primera convocatòria del programa AUDIT 

durant el curs 2007-08. Aquest curs acadèmic 2017-18 s’ha aprovat la versió 3 del SGIQ. 

• Responsabilitat social i sostenibilitat 
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ESADE és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels Principles for Responsible 

Management Education (PRME), una xarxa global d’universitats i escoles de negocis compromesa 

amb la integració de la responsabilitat social, l’ètica i la sostenibilitat en l’educació. També s’ha sumat 

a la Iniciativa d’Educació Superior per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Río+20). 

 

El Claustre del Professorat de Management 2017-18 està format per 116 membres, entre els quals tenen 
representació 20 nacionalitats. Addicionalment, en els programes de la Business School d’ESADE 
participen més de 250 professors externs i col·laboradors acadèmics i més de 25 professors visitants, 
majoritàriament internacionals. 

La Business School s’organitza en 6 departaments: 

• Ciències Socials, dirigit pel Dr. Daniel Arenas, està integrat per 8 professors/es. 

• Economia, Finances i Comptabilitat, dirigit per la Dra. Mar Vila, està integrat per 31 professors/es. 

• Direcció de Màrqueting, dirigit pel Dr. Marco Bertini, està integrat per 16 professors/es. 

• Direcció d’Operacions, Innovació i Data Sciences, dirigit per la Dra. Núria Agell, està integrat per 20 

professors/es. 

• Direcció de Persones i Organització, dirigit pel Dr. Joan Manel Batista, està integrat 17 per 

professors/es. 

• Direcció General i Estratègia, dirigit pel Dr. Pedro Parada, està integrat per 24 professors/es. 

En l’estàndard 4 es detalla aquest apartat. 
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

La Unitat de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el procés de 
l’elaboració de l’autoinforme juntament amb les direccions de programa, tal com està descrit en el procés 
detallat en el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), ESADE_D2_04 Procés per a l’elaboració 
dels Informes de Seguiment de Centre (ISC). 

 

Fluxograma del procés 

ESADE_D2_04: Procés per a l elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC)

Vicerectorat URL Q&DP DP DocumentacióServei de Marketing Deganat CEX

6.
ISC validat i en exposició pública

2.
Revisió informació pública

1.
Càlcul indicadors

4.
Enviament proposta als DP

5.
Desenvolupament 

apartats per 
programa - ISC 

3.
Preparació proposta ISC
 i assessorament a DP

5.
Revisió i feedback a DP 

Actualització, si 
s escau

0.
Inici procés ISC als 
diferents Centres 

URL

DOC1
Informe de 

Seguiment de Centre 
(ISC)

2.
Actualització 

informació pública

FI 

6.
Validació?

9.
- ESADE_D7_01: Procés de publicació 

d informació i rendició comptes

- Enviament URL

- Enviament AQU

SI

7.
Revisió i avaluació de les aportació rebudes de l ISC

NO

8.
Validació?

NO

SI

ESADE_D6_01: Procés de 
recollida i anàlisi de la informació 

dels programes formatius
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards  

3.1. Qualitat dels programes formatius 

Sobre aquest primer estàndard Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, a la web pública 
d’ESADE: Qualitat programes, les memòries dels programes, als informes ISC, i altres dades acadèmiques 
i de satisfacció. També, en l’apartat  Qualitat acreditacions hi ha els enllaços a la web pública d’Estudis 
Universitaris de Catalunya (EUC) per cadascuna de les titulacions, on es pot trobar els informes de 
verificació i d’acreditació. S’inclou a continuació per cada títol la valoració final de l’últim informe de 
verificació/acreditació corresponent. 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

A l’informe d’acreditació del Grau en Direcció d’Empreses (BBA) emès el 30/04/2015 i avaluat com 
FAVORABLE (Acreditado), s’indiquen les següents observacions: 

Buenas prácticas  
- Incentivos a instituciones para promover la investigación del profesorado. 
- Asistencia del profesorado novel a actividades docentes a las clases del profesorado más 

experimentado. Colaboración de los estudiantes en proyectos de ámbitos multidisciplinares y de 
universidades distintas.  

- La vocación de internacionalización de la institución. 
Aspectos a mejorar obligatoriamente  

- Con respecto a la dimensión de información pública, el CAE considera que la institución debe 
aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  

- Por otro lado, en cuanto a la dimensión sobre el profesorado, el CAE considera que la institución 
debe reforzar las acciones para aumentar la proporción de profesores doctores que imparten la 
titulación. 

Tal com es sol·licitava al citat informe, la institució va preparar un nou pla de millora contemplant la 
subsanació d’aquests aspectes i, transcorreguts els dos anys, va remetre a AQU Catalunya un informe de 
seguiment valorant els resultats de les accions de millora proposades. 

A l’informe de valoració del seguiment del Centre emès el curs acadèmic 2017-18 objecte d’aquest 
informe, el 28/09/2017, es valoren positivament els requeriments de l’acreditació: 

Aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  
Los progresos alcanzados son suficientes, ha mejorado de forma sustancial la información disponible 
desde la visita de acreditación al Centro. Se considera superado el requerimiento. 
 
Reforzar las acciones para aumentar la proporción de profesores doctores que imparten la titulación.  
Ha incrementado el profesorado doctor vinculado al título. Se considera superado el requerimiento 
 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació dels programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/programes
hhttp://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/acreditacions
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Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent:  El curs 2017-18 el programa proposa les accions de millora 
següents: BBA13, BBA14 i BBA15, referents a l’estructura i continguts curriculars, per enfortir la vinculació 
del pla d’estudis amb els objectius de la titulació. També es proposa mantenir oberta l’acció del curs 16-
17 BBA10, en el mateix sentit. 
 

3.1.3. 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. 

 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicador 
2017-18 

BBA GBD 

Places ofertes 360 70 

Places demanda 1.320 166 

Estudiants de nou ingrés 358 70 

 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
2017-18 

BBA- GBD 

Proves d’accés a la Universitat (PAU o equivalent) 100% 

% estudiants de Catalunya 64% 

% estudiants de la Resta de l'estat 9% 

% estudiants Estrangers UE 16% 

% estudiants Estrangers fora UE 11% 

 
El numero d’estudiants creix un 4%: un creixement molt controlat, que permet mantenir la qualitat de les 
admissions, i amb creixement tant provenint de la resta de l’estat (5,8%) com de l’estranger (14,78% i 
9,57% respectivament). Aquest creixement ens permet mantenir la qualitat amb la internacionalització 
del programa: Tal com es va plantejar en la proposta de millora BBA3, s’ha afavorit la integració 
d’estudiants estrangers d’intercanvi en les aules i s’ha passat d’una secció en anglès a dues. A més, tal 
com es va preveure en la proposta BBA2, s’ha fet un esforç per millorar les competències lingüístiques del 
professorat i així poder assegurar la qualitat de la nova secció. 

Aquest curs 2017-18 s’ha sol·licitat i ha estat aprovada una modificació substancial de places (pla de 
millora BBA12) per ajustar l’oferta i la demanda.  

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  
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En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions 
amb el 
professorat 

Reunions amb delegats 
Web del programa Intranet  

Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i 
serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

28/11/17   
31/05/18  
 

Inici del 1er 
semestre.  
Inici del 2n 
semestre. 
Febrer: 
reunió 
individual 
amb caps de 
departament 
acadèmic. 

I semestre: 
1/Curs BBA: 16/01/18 
1/Curs BBE: 16/01/18 
2/Curs BBA: 16/01/18 
2/Curs BBE: 23/01/18  
3/Curs BBA/BBE: 22/01/18 
GBD: 29/09/2017; 17/11/2017 
II semestre: 
1/Curs BBA/BBE; 29/05/18 
2/Curs BBA/BBE: 31/05/18 
3/Curs BBA/BBE: 29/05/18 
GBD: 20/04/2018; 3/05/2018 
 

BBA i BBE 

Per alumnes del 1er curs:  
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14833  
Per alumnes del 2n curs :  
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14834  
Per alumnes del 3er curs :  
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14835  
Per alumnes del 4rt curs :  

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14836 

GBD 

Web general:  
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=15192 

1º curs:  http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14904 

2ºcurs:  http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14905 

3ºcurs:   http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14906 

4ºcurs:   http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14907 

5º curs: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14908 

 

La direcció de programa manté reunions anualment amb el professorat a l’inici de cada semestre per 
coordinar les assignatures, i amb els caps de departament en el procés de planificació. Aquests reunions 
han estat fruit de l’acció de millora BBA1 proposada el curs 2015-16 i es consideren consolidades i a 
mantenir en el futur. A més, la proposta de millora BBA5 que fa referència al model pedagògic i a  
l’estructura de semestres ha incrementat la coordinació entre les diferents assignatures. 

 

  

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14833
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14834
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14835
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14836
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=15192
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14904
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14905
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14906
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14907
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14908


 

 

Informe de Seguiment del Centre 2017-18  Pàg. 11 
Centre ESADE – Business School   

Màster Universitari en Finances (MF) 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Finances (MF) emès el 06/02/2015 i avaluat com 
FAVORABLE (Acreditado), s’indiquen les següents observacions: 

Buenas prácticas  
- Incentivos a instituciones para promover la investigación del profesorado.  
- Asistencia del profesorado novel a actividades docentes a las clases del profesorado más 

experimentado.  
- Colaboración de los estudiantes en proyectos de ámbitos multidisciplinares y de universidades 

distintas.  
- La vocación de internacionalización de la institución. Aspectos a mejorar obligatoriamente  

Aspectos a mejorar obligatoriamente  
- Con respecto a la dimensión de información pública, el CAE considera que la institución debe 

aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  
 

Tal com es sol·licitava al citat informe, la institució va preparar un nou plan de millora contemplant la 
subsanació d’aquests aspectes i, transcorreguts els dos anys, va remetre a AQU Catalunya un informe de 
seguiment valorant els resultats de les accions de millora proposades. 

A l’informe de valoració del seguiment del Centre emès el curs acadèmic 2017-18 objecte d’aquest 
informe, el 28/09/2017, es valora positivament el requeriment de l’acreditació: 

Aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  
Los progresos alcanzados son suficientes, ha mejorado de forma sustancial la información disponible 
desde la visita de acreditación al Centro. Se considera superado el requerimiento. 

El Master està en procés d’acreditació durant el curs 2017-18. La visita tindrà lloc el 3 d’octubre de 2018. 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa les accions de millora 
següents: MF7 i MF8, que fan referència a continguts i estructura temporal de les assignatures per millorar 
la seqüència d’aprenentatge. 

 

3.1.3. 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. 
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Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
MF 

2017-18 

Places ofertes 170 

Places demanda 423 

Estudiants de nou ingrés 181 

 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MF 

2017-18 

de la mateixa universitat 8 

d’altres universitats del SUC 2 

d’altres universitats de l’estat 1 

d’universitats estrangeres 170 

TOTAL 181 

 

Aquest curs 2017-18 s’ha sol·licitat i ha estat aprovada una modificació substancial de places (pla de 
millora MF5) per ajustar l’oferta i la demanda.  

Aquesta modificació ha estat possible pel perfil i la qualitat dels candidats, i perquè es va poder dotar al 
programa de la infraestructura i de les eines acadèmiques necessàries per a que no es veiés afectada la 
qualitat del programa, i com a conseqüència l’aprenentatge dels estudiants. 

En els darrers anys hi ha hagut un gran interès en cursar programes de Master of Science (MSc); alguns 
dels mitjans de comunicació més prestigiosos situen els programes de MSc de ESADE entre els millors del 
món. En el cas concret del MSc in Finance, a més, se l’ha posicionat com un dels millor programes a nivell 
mundial en aquest àmbit. Aquest posicionament ha fet que el número d’alumnes interessats en accedir a 
aquest programa hagi anat creixent des de l’any 2014. També en els darrers cursos ha crescut 
significativament el nombre d’alumnes internacionals (del 90% el curs 2015-16 al 94% el curs 2017-18). 
S’observa una majoria d’estudiants de procedència internacional, que enriqueix moltíssim l’experiència 
educativa dels participants. 

Dins el programa es treballa en equips que configurem tenint en compte les diferents nacionalitats, 
formació prèvia i gènere. Compartir hores de treball amb diferents nacionalitats afavoreix que els 
estudiants es preparin millor per les empreses globalitzades amb les que s’hi trobaran. 

Per altre banda, observem que els estudiants que provenen de la mateixa universitat representen un 
percentatge molt baix respecte al total. Això s’explica perquè els nostres estudiants de grau o bé 
s’incorporen al mercat de treball o bé també volen cursar programes internacionals fora del país que 
contribueixin a donar una perspectiva internacional al seu currículum. 

La mitjana de GMAT dels alumnes de nou ingrés externs en aquest programa ha estat el següent:  

MF 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Mitjana GMAT  652 675 665 657 

El GMAT (Graduate Management Admission Test) és un test d’admissió que mesura aptituds i capacitats 
(analítica, de raonament, de síntesi, de solució de problemes, etc.) per fer estudis de postgrau en el camp 
de management, utilitzat per les principals escoles de management del món. La seva puntuació s’avalua 
en una escala de 200 a 800 punts. Un resultat de 675 punts indica que aquest candidat es situa al primer 
quartil de tots els que han fet el test. 
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Complements formatius 

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicador 
MF 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 19 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 6 

Els complements formatius es dirigeixen a aquells candidats que no posseeixen la titulació de 
Administració i Direcció d’Empreses o Economia. En el cas del MSc in Finance es dirigeix al col·lectiu 
d’enginyers i d’altres disciplines, i els permet posar-se al mateix nivell que la resta d’alumnes. 

A partir del curs 2016-17, es decideix que el Departament d’Admissions determini la obligatorietat de 
cursar aquests complements formatius en funció de l’expedient acadèmic del candidat, i s’afegeix un 
mòdul en el Pre-Program que complementi la formació en mètodes quantitatius dels estudiants que 
comencen el programa (MF3). D’aquesta manera es garanteix que els alumnes que comencen estan tots 
al mateix nivell i és molt més efectiu. Per continuar assolint aquest objectiu s’estableix el pla de millora 
MF6 per adequar encara més els complements formatius a les seves necessitats. 

Així i tot una majoria d’estudiants de nou ingrés procedeixen d’economia i administració, que s’adequa 
perfectament amb el perfil acadèmic del programa. 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MF admès el curs 18-19. 

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions amb 
el professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació 
i serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 13/09/2017 
14/02/2018 
04/04/2018 
28/06/2018 
02/07/2018 

30/10/2017 
01/02/2017 
23/02/2018 
23/03/2018 
11/06/2018 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13494 

 

Durant el curs 2017-18 s’han incrementat les reunions periòdiques, fruit de l’acció de millora MF1 
proposada el curs 2015-16 i es consideren consolidades i a mantenir en el futur. 

 

  

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/student-profile
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13494
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Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Sobre aquest primer estàndard Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, a la web pública 
d’ESADE: Qualitat programes, les memòries dels programes, als informes ISC, i altres dades acadèmiques 
i de satisfacció. També, en l’apartat  Qualitat acreditacions hi ha els enllaços a la web pública d’Estudis 
Universitaris de Catalunya (EUC) per cadascuna de les titulacions, on es pot trobar els informes de 
verificació i d’acreditació. S’inclou a continuació per cada títol la valoració final de l’últim informe de 
verificació/acreditació corresponent. 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Innovació i Emprendedoria (MIE) emès el 17/04/2015 
i avaluat com FAVORABLE (Acreditado), s’indiquen les següents observacions: 

Buenas prácticas  
- Incentivos a instituciones para promover la investigación del profesorado.  
- Asistencia del profesorado novel a actividades docentes a las clases del profesorado más 

experimentado.  
- Colaboración de los estudiantes en proyectos de ámbitos multidisciplinares y de universidades 

distintas.  
- La vocación de internacionalización de la institución. 

Aspectos a mejorar obligatoriamente  
- Con respecto a la dimensión de información pública, el CAE considera que la institución debe 

aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  
 

Tal com se  sol·licitava al citat informe, la institució va preparar un nou pla de millora contemplant la 
subsanació d’aquests aspectes i, transcorreguts els dos anys, va remetre a AQU Catalunya un informe de 
seguiment valorant els resultats de les accions de millora proposades. 

A l’informe de valoració del seguiment del Centre emès el curs acadèmic 2017-18 objecte d’aquest 
informe, el 28/09/2017, es valora positivament el requeriment de l’acreditació: 

Aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés.  
Los progresos alcanzados son suficientes, ha mejorado de forma sustancial la información disponible 
desde la visita de acreditación al Centro. Se considera superado el requerimiento. 

El Master està en procés d’acreditació durant el curs 2017-18. La visita tindrà lloc el 3 d’octubre de 2018. 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa una nova acció de millora 
(MIE14) amb l’objectiu de mantenir la correcte coordinació entre les diverses assignatures del pla 
d’estudis. També es proposa mantenir oberta l’acció del curs 16-17 MIE10 per l’actualització de 
continguts.    

http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/programes
hhttp://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/acreditacions
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3.1.3. 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. 

 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicador 
MIE 

2017-18 

Places ofertes 60 

Places demanda 120 

Estudiants de nou ingrés 55 

 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MIE 

2017-18 

de la mateixa universitat 2 

d’altres universitats del SUC 0 

d’altres universitats de l’estat 0 

d’universitats estrangeres 53 

TOTAL 55 

Aquest curs 2017-18 s’ha sol·licitat i ha estat aprovada una modificació substancial de places (pla de 
millora MIE15) per ajustar l’oferta i la demanda.  

D’acord amb les dades de la taula 1.1, del MSc en Innovació i Iniciativa Emprenedora s'espera que 

l’alumnat aprengui les claus de la gestió empresarial i explori àmbits com la valoració de l'oportunitat i 

el disseny de models de negoci conceptuals, que estigui preparat per al lideratge i per a l'administració 

de la innovació en tots els seus àmbits. Per assegurar aquests objectius d’aprenentatge, l’objectiu és 

mantenir el programa entre 55 i 65 estudiants per curs acadèmic posant el focus en la qualitat dels 

estudiants admesos. Això permet una demanda constant sempre per sobre del doble de les places que 

s’ofereix. 

Respecte a la taula 1.2, el MIE busca ser competitiu a escala internacional. El nombre d'estudiants 

internacionals que provenen d'altres universitats demostra que el programa està bé reconegut 

internacionalment i que el programa és competitiu, ja que compleix els més alts estàndards 

internacionals en rigor i rellevància. 

La mitjana de GMAT dels alumnes de nou ingrés externs en aquest programa ha estat el següent: 

MIE 2016-17 2017-18 

Mitjana GMAT 644 628 
 

 

La qualitat dels estudiants admesos és molt important pel MSc in Innovation & Entrepreneurship (MIE), 
i per això el GMAT és un indicador important. En aquest sentit es veu ben posicionat i es pretén mantenir 
el GMAT molt per sobre de 600. 
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Complements formatius 

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicador 
MIE 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 7 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 18 

 

Els alumnes que accedeixen al MSc in Innovation & Entrepreneurship de titulacions diferents del grau 

en Administració d’Empresa o Econòmiques, completen una formació addicional per tal d’unificar 

coneixements abans que comenci l’any acadèmic. ESADE ofereix un programa de formació addicional 

i complementaria que té per objectiu homogeneïtzar els coneixements inicials en les matèries bàsiques, 

així com dotar-los de competències bàsiques i especifiques, necessàries per entendre el funcionament 

de les empreses i les organitzacions com sistemes complexes. Al finalitzar aquesta formació, els 

alumnes estaran familiaritzats amb les dinàmiques i els principis d’estructura de l’organització i de la 

cultura de la gestió del canvi: la motivació en el lloc de feina, el lideratge i la gestió dels recursos humans. 

Aquest curs de preparació es realitza entre els mesos de juny i setembre, té una carrega lectiva de 18 

ECTS i no està considerat com integrat dintre dels estudis de màster. 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MIE admesos el curs 18-19.  

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També hi ha mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa en el programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions 
amb el 
professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i 
serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 20/10/2017 
20/05/2018 
 

14/11/17 
18/12/17 
02/05/18 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13730 

 

Durant el curs 2017-18 s’han incrementat les reunions periòdiques, fruit de l’acció de millora MIE7 
proposada el curs 2016-17 i es consideren consolidades i a mantenir en el futur. 

 

  

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/student-profile
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13730
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Màster Universitari en Gestió d’Empresas Globals (MGSM) 

A l’informe de verificació del Màster Universitari en Gestió de Empreses Globals (MGSM) emès el 
18/05/2016 es valora FAVORABLEMENT la proposta de pla d’estudis. 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de formación (redactado en competencias) es 
adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la estructura, al contenido y nivel 
académico” 

 

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

 

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El conjunto de materias que 
componen el plan de estudios es adecuado y coherente con las competencias del título.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa manté les accions de millora MGSM3 
i proposa MGSM5 per incrementar la coordinació de l’aprenentatge dut a terme a les tres escoles 
participants i també l’oferta i qualitat de les assignatures. 

 

3.1.3. 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. 

 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicador 
MGSM 

2017-18 

Places ofertes 60 

Places demanda 89 

Estudiants de nou ingrés 58 

 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MGSM 

2017-18 

de la mateixa universitat 1 

d’altres universitats del SUC 1 

d’altres universitats de l’estat 0 

d’universitats estrangeres 56 

TOTAL 58 
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Observant les dades de la taula 1.1., tot i que la demanda ha disminuït lleugerament, és manté el nombre 
de noves incorporacions sense disminuir la qualitat de l’alumnat. Respecte les dades de procedència dels 
estudiants (taula 1.2.) cal observar que el primer any no es va incorporar al programa cap alumne 
espanyol, per la qual cosa el curs 2017-18 l’objectiu ha estat incloure presència local al programa i s’ha 
aconseguit amb la incorporació de 2 alumnes espanyols.  

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions 
amb el 
professorat 

Reunions 
de delegats 

Web del programa Intranet 
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i serveis 

que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 UVA: 
Setembre 
2017 
ESADE: març i 
juny 2018 

17/10/17 
16/11/17 
3/12/17 
13/4/18 

McIntire: https://blackboard.comm.virginia.edu/ 

 
ESADE: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13945 

 

Atès que es tracta d'un programa molt internacional i ambiciós, és molt important integrar i coordinar bé 
al professorat. El repte és que els professors d'aquest programa provenen de tres institucions. Això 
requereix esforços addicionals en termes d'integració i coordinació. Durant el curs 2017-18 s’ha 
incrementat el contacte entre el professorat de les tres institucions, fruit de l’acció de millora MGSM1 
proposada el curs 2016-17 i que es consolida com una acció efectiva a dur a terme cada curs acadèmic. 

Les següents pràctiques i eines s'apliquen en aquest programa: 

• Abans de començar el semestre s’organitza una reunió amb tots els professors per informar-los 
sobre el perfil dels estudiants, informació sobre els seus cursos en UVA i Lingnan. Es proporciona 
informació sobre qualsevol canvi del pla d'estudis. Qualsevol incidència específica i una visió 
general sobre el rendiment dels estudiants. 

• Durant el programa els professors estan en estret contacte amb el director acadèmic i l’equip de 
la direcció. A més, el director acadèmic participa en algunes de les classes, assumint un paper 
d'observador. 

• Tot el professorat d’una mateixa àrea de coneixement està coordinat per tal d’integrar els 
continguts acadèmics transversalment a les 3 institucions.  

• Reunions mensuals o bimestrals per videoconferència entre els directors acadèmics, directors de 
programa i program managers de les tres universitats 

• Reunions i sessions de treball a l’UVA (setembre 2017) i a ESADE (març de 2018 i juny de 2018) 

• Plataforma comuna per compartir documents de treball, inclosos els criteris de conversió de 
qualificació, resultats d'enquestes d'avaluació, etc., a la Intranet d'ESADE. 

• Reunions amb estudiants d'ESADE per detectar possibles problemes i millores potencials. 

• Reunions formals entre representants de classes i direcció acadèmica i del programa a ESADE i a 
les institucions partners  

• Reunions informals amb estudiants i l’equip de la direcció de programa/director (a petició dels 
estudiants) 

• Grup de discussió amb un grup d'estudiants voluntaris (16/05/18+22/05/18) 

  

https://blackboard.comm.virginia.edu/
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13945
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Màster Universitari en Anàlisi de Dades per als negocis (MIBA) 

Sobre aquest primer estàndard Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, a la web pública 
d’ESADE: Qualitat programes, les memòries dels programes, als informes ISC, i altres dades acadèmiques 
i de satisfacció. També, en l’apartat  Qualitat acreditacions hi ha els enllaços a la web pública d’Estudis 
Universitaris de Catalunya (EUC) per cadascuna de les titulacions, on es pot trobar els informes de 
verificació i d’acreditació. S’inclou a continuació per cada títol la valoració final de l’últim informe de 
verificació/acreditació corresponent. 

A l’informe de verificació del Màster Universitari en Anàlisis de Dades per als Negocis (MIBA) emès el 
21/06/2017  es valora FAVORABLEMENT la proposta de pla d’estudis. 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de formación (redactado en competencias) es 
adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la estructura, al contenido y nivel 
académico” 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “La planificación de la titulación 
se considera adecuada en cuanto a la coherencia del conjunto de módulos o materias del plan de estudios 
con las competencias del título y en relación con la coherencia interna entre los resultados de aprendizaje 
y los métodos de enseñanza, las actividades formativas y las actividades de evaluación de los módulos o 
materias.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa les accions de millora MIBA1 
i MIBA2, que fan referència a l’estructura temporal de les assignatures per millorar la seqüència 
d’aprenentatge. 

3.1.3. 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. 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicador 
MIBA 

2017-18 

Places ofertes 35 

Places demanda 94 

Estudiants de nou ingrés 40 

 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MIBA 

2017-18 

de la mateixa universitat 9 

d’altres universitats del SUC 0 

d’altres universitats de l’estat 2 

d’universitats estrangeres 29 

TOTAL 40 

 

http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/programes
hhttp://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/acreditacions
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Aquest primer curs acadèmic del MIBA s’han admès 5 alumnes més dels que s’havien previst. La qualitat 

dels estudiants que han aplicat ens ha fet molt difícil cenyir-nos als 35 alumnes que teníem previstos. 

Per adequar a la realitat de l’oferta i la demanda en aquest curs 2017-18 s’ha sol·licitat i ha estat 

aprovada una modificació substancial de places (pla de millora MIBA5) per ajustar l’oferta i la demanda. 

Cal remarcar l’alt nivell de demanda que hi ha hagut especialment d’universitats estrangeres. Un dels 

elements importants del programa és el treball en equip i la capacitat de interacció dins d’un equip 

entre els perfils més tècnics i de negoci, amb els 40 alumnes hem aconseguit tenir en els grups de treball 

un equilibri satisfactori.  

 

Complements formatius 

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicador 
MIBA 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 39 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 6 

Per garantir el mateix nivell de coneixements tècnics dels alumnes abans de començar el màster es 
treballa per reforçar els continguts de les assignatures del Preterm (pla de millora MIBA4). Tots els 
estudiants fan complements formatius, diferents segons el seu perfil.  

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MIBA del curs 18-19. 

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions 
amb el 
professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i 
serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 Bilaterals i a 
demanda 

06/03/2018 http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13733 

 

S’han realitzat, a més de la reunió formal amb delegats, diverses reunions bilaterals de caràcter informal 
amb alguns professors, per revisar la implantació del primer any, i també amb alguns alumnes del 
programa per tal de preparar activitats de caràcter optatiu. Aquestes activitats que s’han realitzat fora 
d’horari regular, han estat “Speaker series” i visites a algunes empreses amb intensitat en temes analítics.  

http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/our-programmes/business-analytics/class-profile
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13733
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Màster universitari en Gestió Internacional (MIM) 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Gestió Internacional (MIM) emès el 21/06/2017 i 
avaluat com FAVORABLE (Acreditado en progreso hacia la excelencia), s’observa: 

Fortalezas y buenas prácticas  

− El alto grado de internacionalización del título.  

− La diversidad y multiculturalidad del alumnado.  

− Los medios e infraestructuras del Centro, muy adecuados para la docencia y el aprendizaje.  

− El claustro de profesores.  

− El apoyo institucional al profesorado, tanto en lo que atañe a la formación continua personalizada que 
reciben desde el Centro de Innovación Educativa, como en lo que respecta al asesoramiento que reciben 
de cara a los procesos de acreditación.  

− La agilidad en la respuesta institucional a las solicitudes de mejora que provienen de los distintos grupos 
de interés y en especial por los alumnos.  

− La adquisición de resultados de aprendizaje previstos y competencias transversales, especialmente el 
trabajo en equipo.  

− El elevado grado de empleablidad de los egresados y la valoración muy positiva del perfil de egresado 
por parte de los empleadores. 

 − La red de exalumnos, ESADE Alumni, que mejora el capital relacional y el sentimiento de pertenencia de 
los estudiantes y egresados. 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa, amb l’objectiu d’incrementar 
la varietat de continguts i metodologies en l’àmbit del International management, una acció de millora 
no substancial (MIM3). Es proposa incrementar l’oferta formativa d’optatives en nombre i diversitat.  
 

3.1.3. 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. 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
MIM 

2017-18 

Places ofertes 160 

Places demanda 374 

Estudiants de nou ingrés 131 
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Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MIM 

2017-18 

de la mateixa universitat 3 

d’altres universitats del SUC 10 

d’altres universitats de l’estat 0 

d’universitats estrangeres 118 

TOTAL 131 

Com a comentari a les dades de taula 1.1, seguim tenint una demanda elevada però similar a la del curs 
anterior, així com un similar número de nous alumnes. El número de nou ingrés és inferior a les places 
ofertes, perquè mantenim la idea que és important tenir un nivell d’exigència alt per l’admissió al 
programa. Tanmateix, com es pot veure a la taula 1.2, s’han mantingut els estudiants de nou accés 
d’universitats estrangeres. Hi ha hagut una petita reducció d’alumnes de la mateixa universitat, deguda 
senzillament a una menor demanda perquè menys alumnes han volgut passar directament a fer un 
màster. En general, les admissions des d’un punt de vista de perfil d’alumnes han estat bastant similars. 

Complements formatius 

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicador 
MIM 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 29 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 18 

 Tal com consta a la memòria, els alumnes que accedeixen al Master in International Management 
procedint d’una titulació universitària diferent del grau en Administració d’Empresa o Econòmiques, 
adquireixen una formació addicional consistent en un complement formatiu de 18 ECTS amb format 
presencial i no presencial. 

Durant el curs acadèmic 17-18 han realitzat algun dels complements 29 alumnes, un 22% dels nou 
matriculats. 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MIM del curs 18-19. 

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions 
amb el 
professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i serveis 
que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 28/05/2018 10/11/17 
14/02/18 
19/04/18 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13711 

Les reunions amb professorat i l’intercanvi de materials i metodologies ha permès garantir la visió 
integrativa del programa i al mateix temps evitar el solapament de continguts entre assignatures.  

http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/our-programmes/international-management/class-profile
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13711
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Màster universitari en Direcció de Marketing (MKT) 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Direcció de Marketing (MKT) emès el 21/06/2017 i 
avaluat com FAVORABLE (Acreditado en progreso hacia la excelencia), s’observa: 

Fortalezas y buenas prácticas  

− El alto grado de internacionalización de las titulaciones objeto de evaluación, que van desde alianzas 
con otras universidades extranjeras, convenios internaciones de colaboración académica, programas de 
movilidad internacional, la figura del Director de País, acreditaciones por parte de Asociaciones 
internacionales.  

− La diversidad y multiculturalidad del alumnado.  

− Los medios e infraestructuras del Centro, muy adecuados para la docencia y el aprendizaje. − El claustro 
de profesores.  

− El apoyo institucional al profesorado, tanto en lo que atañe a la formación continua personalizada que 
reciben desde el Centro de Innovación Educativa, como en lo que respecta al asesoramiento que reciben 
de cara a los procesos de acreditación.  

− La agilidad en la respuesta institucional a las solicitudes de mejora que provienen de los distintos grupos 
de interés y en especial por los alumnos.  

− La adquisición de resultados de aprendizaje previstos y competencias transversales, especialmente el 
trabajo en equipo.  

− El elevado grado de empleablidad de los egresados y la valoración muy positiva del perfil de egresado 
de por parte de los empleadores.  

− La red de exalumnos, ESADE Alumni, que mejora el capital relacional y el sentimiento de pertenencia de 
los estudiantes y egresados. 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detalla a continuació la millora plantejada en referència al pla d’estudis i/o estructura curricular 
corresponent: El curs 2017-18 es proposa, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement que els estudiants 
tenen del sector de la consultoria, una acció de millora respecte el currículum del programa (MKT5). 

 

3.1.3. 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. 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
MKT 

2017-18 

Places ofertes 100 

Places demanda 175 

Estudiants de nou ingrés 62 
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Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MKT 

2017-18 

de la mateixa universitat 10 

d’altres universitats del SUC 9 

d’altres universitats de l’estat 1 

d’universitats estrangeres 42 

TOTAL 62 

L’evolució de la demanda total de places al curs 17-18 mostra una contracció significativa respecte al curs 
16-17. En aquest context s’ha de remarcar que el curs 16-17 va marcar un rècord tant en nombre de places 
demandades (212), com en nombre d’estudiants de nou ingrés (97). Així mateix un anàlisi a fons del 
decreixement evidencia que aquest s’ha concentrat al segment d’estudiants que provenen de la mateixa 
universitat, que passa de 35 estudiants al curs 16-17 a 10 alumnes al curs 17-18, com reflexa la taula 1.2. 
L’admissió de només 62 estudiants ens ha permès mantenir la qualitat de l’alumnat del programa.  

Complements formatius  

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicadors 
MKT 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 13 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 18 

Tal com consta a la memòria, els alumnes que accedeixen al Master in Marketing Management procedint 
d’una titulació universitària diferent del grau en Administració d’Empresa o Econòmiques, adquireixen 
una formació addicional consistent en un complement formatiu de 18 ECTS amb format presencial i no 
presencial. 

Durant el curs acadèmic 17-18 han realitzat algun dels complements 13 alumnes: un 22% dels nou 
matriculats. 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MKT del curs 18-19.  

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions amb el 
professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i 
serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

20/07/18 21/09/17 
25/07/18 

24/10/17 
21/11/18 
20/02/18 
06/04/18 
17/05/18 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13495 

Les reunions amb professorat i amb els delegats han permès garantir la visió integrativa del programa i al 
mateix temps evitar el solapament de continguts entre assignatures.  

http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/our-programmes/marketing-management/class-profile
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=13495
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Màster universitari en Investigació en Ciències de la Gestió (MRes) 

Sobre aquest primer estàndard Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, a la web pública 
d’ESADE: Qualitat programes, les memòries dels programes, als informes ISC, i altres dades acadèmiques 
i de satisfacció. També, en l’apartat  Qualitat acreditacions hi ha els enllaços a la web pública d’Estudis 
Universitaris de Catalunya (EUC) per cadascuna de les titulacions, on es pot trobar els informes de 
verificació i d’acreditació. S’inclou a continuació per cada títol la valoració final de l’últim informe de 
verificació/acreditació corresponent. 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Investigació en ciències de la Gestió (MRes) emès el 
21/06/2017 i avaluat com FAVORABLE (Acreditado en progreso hacia la excelencia), s’observa: 

Fortalezas y buenas prácticas  

− El alto grado de internacionalización del título.  

− La diversidad y multiculturalidad del alumnado.  

− Los medios e infraestructuras del Centro, muy adecuados para la docencia y el aprendizaje.  

− El apoyo institucional al profesorado, tanto en lo que atañe a la formación continua personalizada que 
reciben desde el Centro de Innovación Educativa, como en lo que respecta al asesoramiento que reciben 
de cara a los procesos de acreditación.  

− La adquisición de resultados de aprendizaje previstos y competencias transversales, especialmente el 
trabajo en equipo.  

− La red de exalumnos, ESADE Alumni, que mejora el capital relacional y el sentimiento de pertenencia de 
los estudiantes y egresados. 
 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detalla a continuació la proposta de millora plantejada per la titulació en referència al pla d’estudis i/o 
estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa mantenir oberta l’acció de 
millora proposada el curs 2016-17 MRes4 i fer una revisió a fons del currículum obligatori. 
 

3.1.3. 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. 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
MRes 

2017-18 

Places ofertes 15 

Places demanda 95 

Estudiants de nou ingrés 12 

 

http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/programes
hhttp://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/acreditacions
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Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MRes 

2017-18 

de la mateixa universitat 0 

d’altres universitats del SUC 1 

d’altres universitats de l’estat 0 

d’universitats estrangeres 11 

TOTAL 12 

 
En l’informe anterior vam mencionar que amb l’objectiu de mantenir un bon rendiment acadèmic dels 
alumnes i poder fer un seguiment proper  i individualitzat del desenvolupament del seu projecte de 
recerca, el target ideal del MRes son 15 estudiants per any. En el curs 2017-18, alineats amb aquesta 
filosofia, tot i l’increment de demanda vam tenir 12 alumnes. Com es habitual del programa, la major part 
dels alumnes són internacionals. A més, amb l’acció de millora implementada Mres1, es va aconseguir 
ajudes econòmiques per atreure candidats amb un nivell acadèmic i una orientació a la recerca més alts. 
   

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions amb el 
professorat 

Reunions de 
delegats 

Web del programa Intranet 
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i 
serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

19/06/18 
07/03/2018 
I a demanda 

A demanda 
https://ecampus.esade.edu/course/view.php?id=1158 
 

Al llarg del curs 2017-18, en les reunions periòdiques amb el professorat  i els tutors del programa, s’ha 
comunicat la importància de treballar el draft de la Master Thesis abans d’acabar les optatives, així com 
la necessitat d’avançar la presentació del treballs en les assignatures optatives, tal com es proposa a 
l’acció de millora MRes5. 

Donat la grandària  del grup, tipus de programa orientat a recerca i voluntat de garantir un bon progrés 
de cada alumne del MRes, addicionalment a les reunions amb Class Representatives i professorat, direcció 
de programa es reuneix amb cada un dels alumnes, com a mínim 2 cops l’any:  

1) Novembre. Moment en què l’alumne ha de triar el tema sobre el que treballarà la Master Thesis 
i tutor i també s’aprofita per comprovar que l’adaptació a Barcelona, ESADE i al programa en 
concret està ja consolidada i no els queda res que els preocupi fora del programa. 

2) Març-Abril. Moment en que se’ls comunica la acceptació o no al PhD. Aquesta reunió en el cas 
dels alumnes que han estat acceptats s’aprofita per donar feedback i reforçar l’alumne. En el cas 
dels que no han estat acceptats, serveix per gestionar la mala noticia, explicar be la decisió i ajudar 
a buscar alternatives que puguin ser bones per a l’alumne. 

Paral.lelament, la program manager està en contacte amb els Class Representatives de forma habitual, 
per adreçar els temes que puguin sorgir a nivell d’estudiants o de professorat i ho gestiona o eleva segons 
la rellevància. 

https://ecampus.esade.edu/course/view.php?id=1158
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En la web de la setmana d’introducció del MRes, a part de l’agenda i materials que utilitzaran els alumnes 
durant els primers dies de classe, s’hi annexa també tota la documentació tant sobre temes pràctics i 
rellevants per als alumnes en el moment de la seva arribada, com  sobretot, tota la informació relativa al 
programa: reglamentació interna, calendari, horaris de les assignatures obligatòries, normativa sobre 
plagi, procés de la Master Thesis, entre d’altres.  
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Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

A l’informe de verificació del Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) emès el 25/07/2014 es 
valora FAVORABLEMENT la proposta de pla d’estudis  i s’indiquen les següents propostes de millora: 

- Corregir el apartado observaciones para eliminar la referencia a “posibles asignaturas que se incluirán 
en cada materia”. 
 
- Corregir la falta de coherencia entre los resultados de taxas de abandono y eficiencia que aparecen en 
diferentes apartados de la memoria. 
 
A aquestes propostes de millora es va donar resposta amb la presentació de modificació de títol que va 
ser avaluada FAVORABLEMENT  el 21/06/2017. 

El Master Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) està en procés d’acreditació durant el curs 2017-18. 
La visita tindrà lloc el 3 d’octubre de 2018. 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa una nova acció de millora 
(MBA7) amb l’objectiu d’adaptar la càrrega de treball de les assignatures quantitatives a l’heterogeneïtat 
dels perfils d’entrada. També es proposa mantenir oberta l’acció del curs 16-17 MBA6 per la millora de la 
preparació dels estudiants en l’àrea financera.   
 

3.1.3. 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. 

 

Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
MBA 

2017-18 

Places ofertes 180 

Places demanda 615 

Estudiants de nou ingrés 186 
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Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MBA 

2017-18 

de la mateixa universitat 1 

d’altres universitats del SUC 3 

d’altres universitats de l’estat 3 

d’universitats estrangeres 179 

TOTAL 186 

 

Tal com s’aprecia a la Taula 1.1., l’evolució de les places demandades s’ha anat incrementant des d’un 
punt de vista quantitatiu i també qualitatiu en perfil de candidats. Aquest increment ha permès 
augmentar el número d’estudiants en el programa fins als 186 de la promoció 2017-18 actual. 

Respecte a la taula 1.2, l’MBA es centra en desenvolupar les millors habilitats directives d’abast 
internacional. Per aquest motiu, es dirigeix a estudiants graduats amb una experiència laboral mínima de 
2 anys i que: (1) volen iniciar una carrera professional en gestió, o be: (2) volen potenciar la seva carrera 
professional actual en gestió. 

Un candidat de l’MBA haurà de tenir una carrera amb un alt grau d'exposició internacional (ja sigui una 
experiència professional o acadèmica) i una considerable experiència professional, tant pel que fa a la 
durada i la categoria dels llocs que ocupa, com a les empreses on treballi fins a la sol·licitud. 

Un dels factors  que diferencia el programa MBA de tots els altres és la gran diversitat de l’alumnat i el fet 
que les classes tenen estudiants procedents de més de 50 nacionalitats. La diversitat forma part de qui 
som, i està present tant en l'entorn acadèmic com professional de l’alumnat, fent del programa una 
experiència educativa única. Des de la perspectiva de l’alumnat, s'avaluarà la procedència geogràfica, la 
formació acadèmica i l’experiència professional per garantir que l'alumnat pugui aprofitar el coneixement 
i l'experiència a l'aula per enriquir el procés d'aprenentatge. 

Diversitat al MBA: http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/diversity 

La mitjana de GMAT dels alumnes de nou ingrés en aquest programa ha passat dels 660 en els cursos 
2014-15 i 2015-16, a 668 pel curs 2016-17 i, finalment per aquest curs 2017-18 a 665. Tal com s’ha 
comentat prèviament, l’increment en el nombre de sol·licituds els últims anys, ha permès al programa 
augmentar la qualitat en el perfil de candidats admesos. Aquest fet es tradueix en l’evolució de la mitjana 
del GMAT. 
 

MBA 2016-17 2017-18 

Mitjana GMAT  668 665 

Complements formatius 

Taula 1.3. Complements formatius per als programes que corresponen  

Indicadors 
MBA 

2017-18 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 141 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat 2 

Tal com consta a la memòria oficial de programa, els complements formatius equivalen a 2 ECTS pel que 
fa a càrrega de treball i són obligatoris. No obstant, cal aclarir que es tracta tant sols d’una equivalència i 
per tant no computa en el creditatge del currículum de programa.  

Tenint en compte que la procedència acadèmica i perfil d’accés dels alumnes no és homogeni, s’ofereixen 
a més cursos de formació previs on-line a l’inici del curs acadèmic amb l’objectiu d’assegurar que l’alumnat 
estigui plenament preparat per als reptes intel·lectuals del programa. Són cursos on-line 
d'autoaprenentatge. 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/diversity
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Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat de l’MBA del curs 18-19.  

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

 

Juntes 
Acadèmiq
ues 

Reunions amb el 
professorat 

Reunions de delegats Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació 
i serveis que poden necessitar durant el programa. (Requereix usuari) 

- 4/07/18 Term 1: 
22/09/2017 

Term 2: 
8/01/2018 

Term 3:  
11/04/2018 

Term 1: 22/11/2017 

Term 2:  
24/01/2018 i 7/03/2018 
Term 3:  
11/04/2018 i 8/05/2018 

MBA primer curs:  

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14750  

MBA segon curs: 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=12176 

 
En el cas de les reunions de delegats, des de Programa es detecta la necessitat de consolidar dues reunions 
de seguiment per trimestre (proposta de millora MBA12). D’aquesta manera, es poden recollir 
suggerències de millora les primeres setmanes de cada assignatura tenint un marge de temps per corregir 
en cas que sigui necessari. Posteriorment, es defineix un punt de seguiment unes setmanes abans de 
l’avaluació/examen final per tal de controlar l’evolució en base al feedback rebut.  
 
A partir del segon trimestre del curs 2017-18 es comença a treballar amb aquest nou format que facilita 
un seguiment molt més exhaustiu i impacta directament en la satisfacció per part de l’alumnat. L’objectiu 
és consolidar l’estructura de dues reunions trimestrals per tal que quedi completament implementat per 
al curs acadèmic posterior, 2018-19. 

 

  

http://www.esade.edu/en/programmes/mba/full-time-mba/ESADE-difference/global-experience/diversity
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14750
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=12176
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Màster universitari en Executiu en Direcció d’Empreses (EMBA) 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Executiu en Direcció d’Empreses (EMBA) emès el 
21/06/2017 i avaluat com FAVORABLE (Acreditado en progreso hacia la excelencia), s’indiquen les 
següents observacions: 

Fortalezas y buenas prácticas  

− El alto grado de internacionalización del título.  

− La diversidad y multiculturalidad del alumnado.  

− Los medios e infraestructuras del Centro, muy adecuados para la docencia y el aprendizaje.  

− El claustro de profesores.   

− El apoyo institucional al profesorado, tanto en lo que atañe a la formación continua personalizada que 
reciben desde el Centro de Innovación Educativa, como en lo que respecta al asesoramiento que reciben 
de cara a los procesos de acreditación.  

− Los colaboradores profesionales externos especializados y con reconocida trayectoria profesional.  

− El prestigio de la Institución, que ocupa posiciones punteras para sus principales titulaciones en los 
rankings más relevantes.  

− La agilidad en la respuesta institucional a las solicitudes de mejora que provienen de los distintos grupos 
de interés y en especial de los alumnos.  

− La adquisición de resultados de aprendizaje previstos y competencias transversales, especialmente el 
trabajo en equipo.  

− El elevado grado de empleablidad de los egresados y la valoración muy positiva del perfil de egresado 
de por parte de los empleadores.  

− La red de exalumnos, ESADE Alumni, que mejora el capital relacional y el sentimiento de pertenencia de 
los estudiantes y egresados. 
 

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

Tal com queda reflectit a l’informe de verificació i/o d’acreditació del programes, el perfil de competències 
de la titulació respon a aquest requeriment:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con 
los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Tal com queda reflectit a l’informes de verificació i/o acreditació del programes, el pla d’estudis i 
l’estructura del currículum de la titulació respon a aquest requeriment: “El plan de estudios y la estructura 
del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.” 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa noves accions de millora 
(EMBA7 i EMBA9) amb l’objectiu d’ampliar l’oferta d’optativitat i dels Study Tours que complementen el 
currículum. També es proposa mantenir obertes les accions del curs 15-16 (EMBA4) i 16-17 (EMBA5) per 
la creació de continguts on-line i la millora del desenvolupament personal dels estudiants. 

 

3.1.3. 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. Oferta i demanda d’estudiants 
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Oferta i demanda d’estudiants 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

Indicadors 
EMBA 

2017-18 

Places ofertes 180 

Places demanda 276 

Estudiants de nou ingrés 141 

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
EMBA 

2017-18 

de la mateixa universitat 0 

d’altres universitats del SUC 71 

d’altres universitats de l’estat 40 

d’universitats estrangeres 30 

TOTAL 141 

Aquest curs 2017-18 s’ha sol·licitat i ha estat aprovada una modificació substancial de places (pla de 
millora EMBA6) per ajustar l’oferta i la demanda.  

L’EMBA està estructurat en quatre edicions d’acord amb l’idioma, inici de curs acadèmic, format i lloc de 
presencial dels cursos, tal com es detalla a continuació: 

Edicions Idioma Format i Campus Inici de curs acadèmic 

EMBA Setmanal - Barcelona Castellà/Anglès Setmanal, Barcelona Setembre 

EMBA Quinzenal - Barcelona Castellà/Anglès Quinzenal, Barcelona Gener 

EMBA Semanal - Madrid Castellà/Anglès Semanal, Madrid Gener 

EMBA Monthly Anglès Mensual, Barcelona y Madrid Octubre 

Es proposa una acció de millora (EMBA8) per asegurar la integració dels estudinats de les diferents 
edicions del programa. 

Complements formatius 

Tal com consta a la memòria, per tal d’assegurar un nivell equiparable entre els diversos perfils 
d’estudiants, es posen a disposició del grup un test de nivell i uns continguts previs a les assignatures que 
es podran realitzar on-line. 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs. L’acció de 
millora de Centre (C1) proposada en cursos anteriors ha donat fruits: pràcticament en totes les titulacions 
s’incrementen les reunions amb els diferents grups d’interès per una coordinació adequada del programa. 

També, hi han mecanismes de coordinació formals, es realitzen les Juntes Acadèmiques i  es mantenen 
actives les intranets de programa com una via de comunicació per als estudiants i el professorat que 
participa del programa.  

En la següent taula es detalla la informació al respecte: 

Juntes 
Acadèmiques 

Reunions amb el 
professorat 

Web del programa Intranet 
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la documentació i serveis que poden necessitar 

durant el programa. (Requereix usuari) 

13/12/17 20/11/2017 
(Comitè 
Acadèmic) 

EMBA Semanal-Barcelona: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14606  
EMBA Quincenal-Barcelona: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=16620  
EMBA Semanal-Madrid: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=15060 
EMBA Monthly: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14607  

Les reunions amb el comitè acadèmic i la junta acadèmica han permès garantir la coordinació del 
programa. 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14606
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=16620
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=15060
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14607
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3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

La normativa interna d’aplicació als estudiants i al professorat dels programes es recull en els respectius 
Reglaments de Règim Interior, disponibles a l’intranet d’ESADE per tots els grups d’interes.     

Aquests Reglaments, com es pot comprovar, expliciten amb detall els drets i deures dels estudiants així 
com els processos que regeixen els programes. Els nous estudiants el signen un cop s’incorporen al centre 
a l’inici del curs. La revisió i aprovació de les modificacions en els Règims Interiors són competència de les 
respectives Juntes Acadèmiques, com queda reflectit al reglament de juntes acadèmiques i a les actes de 
les corresponents Juntes.  

Totes les titulacions disposen d’un reglament de règim interior (accessible a la intranet d’ESADE) que 
assegura el bon funcionament dels programes i estableix normatives tan pel que fa a la relació entre 
professorat i alumnat com pels processos d’avaluació de les diferents matèries. El reglament inclou també 
el codi d’honor que detalla el que es considera un comportament ètic per part dels diferents col·lectius.  

Els citats reglaments han estat i són una eina imprescindible per a la Direcció de Programa i per a tots els 
participants. Destaquem que el coneixement i l’aplicació de totes les normatives que regulen el dia a dia 
dels programes és important, com queda palès en les actes de les diferents reunions entre tots els grups 
d’interès del programa. L’aplicació d’aquestes normatives té un impacte clarament positiu en els resultats 
de les titulacions que abasteixen.  

  

  

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en aquest informe 
de seguiment: 

Els estàndards concrets 1.1, 1.2 i 1.5 s’assoleixen en tots els programes ja que el perfil de competències 
és consistent amb el nivell formatiu que els correspon, el pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb els objectius de la titulació i les normatives de tots els programes s’apliquen 
adequadament i tenen un impacte positiu sobre els resultats. 

Els estàndards concrets 1.3 i 1.4 s’assoleixen en progrés vers l’excel·lència ja que en tots els casos el perfil 
del estudiants és l’adequat per al desplegament dels programes i la quantitat de participants, un cop 
evaluades favorablement les modificacions sol·licitades en aquest sentit, es corresponen amb l’oferta de 
places. Totes les titulacions tenen mecanismes de coordinació molt adequats que garanteixen l’èxit del 
seu funcionament. 

 



 

 

Informe de Seguiment del Centre 2017-18  Pàg. 34 
Centre ESADE – Business School   

3.2. Pertinència de la informació pública  

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

 

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

 

ESADE divideix la seva web en quatre grans blocs:  

Al Bloc 0 i Bloc 4, és on es podran trobar els enllaços més estratègics de la 
web d’ESADE, en particular l’enllaç a la web de Qualitat. 

Al Bloc 1, es podrà trobar tota la informació relacionada amb les 
titulacions o programes oferts. 

Al Bloc 2, els trets més destacables d’ESADE o d’algunes de les seves 
titulacions. 

Al Bloc 3, la part més dinàmica amb l’agenda on hi trobarem les activitats, 
les noticies o els esdeveniments més destacables. 

A través de la pàgina d’inici d’ESADE, al Bloc 1,  cada programa té la seva 
pròpia web amb les dades d’accés al programa i amb la informació més 
actualitzada i necessària sobre el seu desenvolupament operatiu. 

 

Cada web de programa té publicada dins de les diferents seccions i 

desplegables la informació actualitzada sobre les característiques de la 

titulació i el seu desenvolupament operatiu, així com la informació 

acadèmica on es troba el pla d’estudis, les guies docents de les 

assignatures, el professorat, resultats acadèmics i de satisfacció, i l’enllaç 

a la web de Qualitat on es troben disponibles els informes de seguiment i 

d’acreditació del programa. 

 

BLOC 2 

BLOC 3 

BLOC 0 

BLOC 4 

 

BLOC 1 
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Per altra banda, la comunitat d’ESADE té a la seva disposició informació complementària a la intranet 
d’ESADE (MyESADE), que està organitzada segons la tipologia de l’usuari que hi entra i les necessitats que 
té: Alumnat, Professorat i Personal d’Administració i Serveis (PAS). Entre d’altres, es poden trobar a la 
intranet les actes de les reunions de coordinació dels diferents programes (Juntes Acadèmiques, Claustre 
de Professorat, Comitè Executiu, ...), actes dels processos interns de creació i modificació dels programes 
i la seva documentació associada, accés a l’E-Campus on es troben les webs d’assignatures, i de 
comunicació interna de 
programes i a tota la 
informació acadèmica 
específica.  

A manera d’exemple es 
presenta la intranet 
MyESADE de 
professorat. 

Per als antics alumnes, 
l’associació ESADE 
Alumni, posa a la seva 
disposició informació addicional a la seva pròpia web.  

I, finalment per als reclutadors, també hi ha a la seva disposició la web d’ESADE Career.  

Es manté en progrés la millora de la nova web pública iniciada el curs 16-17 (proposta de millora de 
centre C8) per aconseguir la màxima accessibilitat a la informació de les titulacions. 

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

ESADE publica anualment la memòria de la Institució, seguint els 
estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), que estableix els 
principis i indicadors que les institucions poden utilitzar per 
mesurar i donar a conèixer el seu desenvolupament econòmic, 
social i mediambiental. Memòries anuals.  

A la web de cada programa es poden consultar de manera clara i 

actualitzada els resultats acadèmics i de satisfacció del programa. 

Aquests resultats tambés es troben disponibles als informes de 

seguiment. 

Com exemple, es presenten els resultats acadèmics i de satisfacció 

del programa BBA tal i com apareixen a la seva web pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ldapsso.esade.edu/cgi-bin/ldapsso/myesade.cgi?
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/Desenvolupament-de-Programes.aspx?idMenu=LlistaMenu
http://myesade.esade.edu/ca/profesores/claustro/Pagines/Claustro.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/profesores/claustro/Pagines/Claustro.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/direcciongeneral/Pagines/comite-ejecutivo.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9s-de-Portafolio%20y%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
https://ecampus.esade.edu/
http://www.esadealumni.net/
http://www.esade.edu/web/eng/career-services
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report
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La web pública de Qualitat d’ESADE conté de manera clara tota la informació relacionada amb el 
seguiment dels programes oficials (memòries, informes de seguiment, informes d’acreditació, etc.). 

El professorat, la Direcció de Programa, Degans i Vicedegans, tenen accés als resultats més detallats de 
satisfacció de les assignatures/professorat, final de semestre, final de programa i d’experiència docent en 
l’intranet MyESADE. 

L’alumnat a través de la seva intranet i de les diferents webs d’assignatura rep el feedback de l’avaluació 
continuada per part del professorat corresponent. 

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

Tant el SGIQ com els Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) en que s’emmarquen les titulacions, 
junt amb tots els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació, es troben dins de l’apartat 
de Qualitat de la web principal d’ESADE, tal com s’explica i detalla a l’estàndard 3.3. 

La informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament i dels indicadors 
corresponents pot ser consultada a la web de Qualitat d’ESADE i a la web EUC de l’AQU: 

Programa Enllaç a l’EUC 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/406 

MSc in Finance (MF) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779 

MSc in Innovation and Entrepreneurship (MIE) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1402 

MSc in Marketing Management (MKT) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1953 

MSc in Business Analytics (MIBA) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2850 

MSc in International Management (MIM) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1942 

MSc in Global Strategic Management (MGSM) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2801 

Master in Business Administration (MBA) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2450 

Executive Master in Business Administration (EMBA) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1821 

MRes in Management Sciences (MRes) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1943 

 

Al final d’aquest informe es troba l’Annex: Taula pertinència a la informació pública on hi ha la relació 
de la informació pública de cadascuna de les titulacions. 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en aquest informe 
de seguiment: 

L’estàndard 2 s’assoleix en tots els programes ja que la informació que la institució publica sobre 
característiques i funcionament dels programes, sobre resultats acadèmics i de satisfacció, i respecte a la 
Política de Qualitat i del Sistema de Garantia Interna de Qualitat és pertinent, clara, agregada i accessible 
a tots els grups d’interès. 

 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
https://ldapsso.esade.edu/cgi-bin/ldapsso/myesade.cgi?
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/406
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1402
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1953
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2850
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1942
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2801
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2450
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1821
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1943
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3.3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació   

Tant a la Business School com a la Facultat de Dret d’ESADE, compta des del 2008 amb un Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU, i de manera coordinada amb la Unitat de Qualitat 
i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL). Aquest curs acadèmic s’ha 
aprovat la nova versió (v3) del SGIQ d’ESADE. 

El SGIQ i tota la documentació resultat és pública i accessible a la web principal d’ESADE. 

 

3.3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació 
de les titulacions. 

El procés de disseny, aprovació i modificació de títols oficials i propis d’ESADE és responsabilitat de la 
Direcció de Programa (DP) amb el suport del Deganat corresponent. 

El nucli d’aquests processos ve donat per l’aprovació del Comitè Executiu d’ESADE (CEX) assessorat pel 
Comitè de Portafolis (CPOR) i per l’aprovació del Comitè de Currículums (CCUR) de la proposta de 
programa presentada; l’aprovació és necessària, tant pels títols universitaris oficials com títols propis de 
la URL.  

Els detalls concrets i actualitzats estan descrits en els processos: 

• ESADE_D2_01A: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Portafoli 

CPOR: és l’òrgan institucional que analitza i avalua les propostes de nous programes i la 
modificació o extinció de programes existents. És un òrgan de caràcter consultiu, i on la seva 
funció principal és elevar al CEX una recomanació de les decisions a prendre. Les seves funcions 
són: 

o Anàlisi de la viabilitat de nous programes 
o Anàlisi de la coherència del portafoli intern i en relació a la URL 
o Anàlisi de la necessitat de modificació de programes existents 
o Anàlisi de la necessitat de discontinuar o extingir programes 
o Supervisió del CCUR (El CCUR compta amb 2 o 3 representants del CPOR, un dels quals 

actuarà com a President del mateix) i del procés de llançament, modificació o extinció 
d’un programa. 

• ESADE_D2_01B: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Currículums 

CCUR: és l’òrgan institucional que avalua les propostes de nous programes del centre i les 
propostes de modificacions substancials que s‘han de fer als programes existents. Per tant, les 
seves funcions són: 

Analitzar, avaluar i aprovar: 
o la proposta acadèmica d’un nou programa abans de llançar-lo  
o les propostes acadèmiques de modificacions substancials dels programes ja existents 

• ESADE_D2_01C: Procés d'aprovació interna de nous certificats (menys de 15 ECTS): analitza i 
avalua les propostes de nous certificats i la modificació o extinció dels existents. 

• ESADE_D2_01D: Procés de modificació de títols existents  

• MSGIQ- URLFT-D2/01: Procés de disseny i aprovació de nous títols: regula la manera en què la 
Universitat Ramon Llull participa en el disseny i aprovació de les noves titulacions oficials (graus, 
màsters universitaris i doctorats) i propis, que s’ofereixen en els Centres/Facultats de la URL. 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
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Pel que fa al procés de seguiment de les titulacions és responsabilitat dels Deganats i de les Direccions de 
Programa corresponents avaluar la informació i resultats obtinguts d’acord amb els objectius fixats al 
programa, amb la d'altres programes similars, i l'evolució respecte anys anteriors, amb la col·laboració i 
assessorament, si s’escau, de la Q&DP.  

Els objectes principals d’anàlisi són els programes formatius i el professorat tant a curt (anual) com a llarg 
termini. Si es conclou amb la detecció de problemes o necessitats, es proposaran plans de millora, que es 
materialitzen en l'elaboració dels informes i processos següents: 

• A curt termini es materialitza a l’Informe de Seguiment de Centre – ISC o a l’Informe de Seguiment 
de Programa de Doctorat – ISPD, procés anual per a la URL i AQU i publicats a la web pública 
d’ESADE. L’estructura del contingut de l’ISC o ISPD  està dissenyat seguint les directrius i 
estàndards de l’AQU. Els processos es troben detallats a:  

o ESADE_D2_04: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC)  
o ESADE_D2_02: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Programes de 

Doctorat (ISPD) 

Ambdós processos ordenen i coordinen les activitats i els responsables involucrats en l’elaboració 
dels Informes de Seguiment de Centre (ISC) i dels Informes de Seguiment de Programes de 
Doctorat (ISPD) a remetre a l’AQU. 

A més llarg termini, cada tres o quatre anys segons l’evolució del sector, el Deganat o Unitat 
corresponent juntament amb la DP, analitzen els resultats globals i d’oportunitat en l’elaboració 
del Pla Estratègic Institucional (PEI), on es garanteix la revisió de tots els programes.  

• Si qualsevol dels anàlisis dels resultats comporta modificacions del programa, la DP o Deganat o 
Unitat responsable informa de les propostes de modificacions a la Q&DP i a la DGA que analitza i 
avalua les propostes segons les diferents normatives i estàndards de qualitat. El procés es troba 
detallat a:  

o ESADE_D2_01D: Procés de modificació de títols existents  
I, en el cas que les millores proposades siguin rellevants, s’iniciarà el procés establert per al CPOR 
i CCUR: 

o ESADE_D2_01A: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Portafoli 

o ESADE_D2_01B: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Currículums 

Totes aquestes modificacions queden reflectides a l’ISC i/o ISPD corresponent. 

• MSGIQ‐ URL‐FT‐D2/03: Procés de seguiment de la implementació de les  titulacions oficials i 
retiment de comptes: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull participa de 
forma sistemàtica en el seguiment, revisió i millora de totes les titulacions oficials que 
s’imparteixen als centres de la URL para garantir la satisfacció dels seus grups d’interès. 

• MSGIQ-URLFT-D2/04: Procés d’aprovació i implementació de les modificacions de les titulacions: 
procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull participa de forma sistemàtica en 
l’aprovació i implementació de les titulacions oficials que s’imparteixen als centres de la URL. 

Els diagnòstics, les propostes de millora i modificacions de programa que es desprenen dels diferents 
processos són contrastats pels Deganats o Unitats corresponents. 

Per altre banda, l’anàlisi del conjunt i subconjunt del professorat és responsabilitat del Deganat de 
Professorat i Recerca i de les Direccions de Departament. Les Direccions de Programa analitzen els 
resultats del professorat relatius al seu programa. Tots els processos relacionats en com ESADE garanteix 
i millora la qualitat del seu personal acadèmic i d’administració i serveis es troben detallats a la Directriu 
4 del SGIQ. 



 

 

Informe de Seguiment del Centre 2017-18  Pàg. 39 
Centre ESADE – Business School   

El procés d’acreditació de títols oficials és responsabilitat del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) d’ESADE,  
aquest està format per membres dels títols oficials a acreditar (deganat corresponent, direcció de 
programa, professorat i alumnat del programa), de les direccions dels serveis o unitats corresponents 
responsables del complert procés d’aprenentatge de l’alumnat (servei d’admissions, servei de carreres 
professionals, servei de marketing, ...) i gestors del procés d’acreditació. L’objectiu és obtenir l’acreditació 
d’un títol oficial mitjançant l’elaboració de l’Autoinforme del Centre corresponent segons els estàndards 
descrits per l’AQU.  

El procés es troba detallat a:  

• ESADE_D2_03: Procés d’acreditació de títols oficials: Procés d’acreditació de títols: coordina les 
activitats relacionades amb l’acreditació de les titulacions oficials i n’assegura un 
desenvolupament satisfactori. 

• MSGIQ- URLFT-D2/03: Procés de suport als centres per a la renovació de l’acreditació de les 
titulacions oficials de la URL: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull porta 
a terme el recolzament als centres per garantir la renovació de l’acreditació de totes les titulacions 
oficials que s’imparteixen als centres de la URL. 

 

Pel procés d’acreditació de títols, valorem molt positivament el fet de constituir un Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI) i poder treballar en equip amb els diferents actors de tot el procés d’aprenentatge. 

Per altra banda, el fet de realitzar anualment l’ISC fa molt més àgil i fàcil la realització d’aquest 
autoinforme, ja que suposa la immersió en la cultura de l’anàlisi des de la implementació de les titulacions. 

 

Pel que fa a la documentació lligada a aquests processos, a la intranet d’ESADE (MyESADE) hi podem 
trobar, dins de la secció de Qualitat & Desenvolupament de Programes (Q&DP) i de la de Secretaria 
Acadèmica (SA), tota la informació i documentació rellevant i necessària per tal de coordinar el complert 
desenvolupament dels programes formatius, des del disseny inicial fins al seguiment un cop estan en 
funcionament. Entre d’altres, es troben els procediments lligats directament al disseny del programa: 
plantilles, guies de disseny o modificació de programes; les memòries, actes de reunions (CCUR, CPOR, 
JA). 

 

La informació generada dels processos de seguiment i acreditació dels títols oficials està publicada a la 
web pública d’ESADE. 

 

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

El resultat global del procés d’aprenentatge de cada programa formatiu es percep un cop l’alumnat ha 
finalitzat per complert els seus estudis. A partir de la seva graduació i de l’exercici de la seva dedicació 
professional adquireixen una perspectiva més general del seu aprenentatge i l’oportunitat de contrastar-
ho amb els requeriments reals de les seves responsabilitats.  

La informació procedent dels graduats i dels ocupadors requereix una certa perspectiva temporal. Amb 
tot, l’anàlisi realitzat a més a curt termini permet la introducció de millores valuoses per al 
desenvolupament del programa i benefici de l’alumnat. El coneixement de les opinions més immediates 
dels agents directament implicats en el procés d’aprenentatge, l’eventual contrast amb altres fonts 
d’informació externes, i els valors assolits pels indicadors anuals sobre els resultats acadèmics i d’inserció 
professional poden proporcionar línies clares per a l’elaboració de propostes de plans de millora. 

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

Com ESADE recull i analitza la informació per a la revisió orientada a la millora dels seus programes 
formatius queda definida i descrita en els processos de la Directriu 6: 

• ESADE_D6_01: Procés de recollida i anàlisi de la informació dels programes formatius: procés de 
recollida informació: coordina la recollida d’informació en els diferents passos del procés 
formatiu, per conèixer el funcionament del desenvolupament del títol i el grau de satisfacció dels 
grups d’interès, en especial dels que més hi participen, alumnes i professors, i analitzar així els 
resultats per a introduir millores, si s’escau 

• ESADE_D6_02: Procés de recollida i anàlisi de la informació dels titulats 

• ESADE_D6_03: Procés de recollida d’indicadors pel Pla Estratègic Institucional – PEI 

• MSGIQ- URLFT-D6/01: Procés de coordinació de la recollida i anàlisis de la informació i de 
seguiment, revisió i millora dels resultats de la inserció laboral i de la satisfacció dels estudiants 
en el marc global de la URL: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
coordinarà la recollida i anàlisis de la informació, i el seguiment, revisió i millora dels resultats 
d’inserció laboral i de satisfacció dels estudiants de primer i últim curs. A partir d’aquest anàlisi, 
el procediment indica quina repercussió tenen aquests resultats en els objectius biennals i 
propostes per a la millora de la qualitat acadèmica-docent i com es realitza el seguiment 
d’aquests. 
 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior és responsabilitat dels Deganats i de les Direccions de Programes  
corresponents avaluar la informació i resultats obtinguts.  

 

La satisfacció junt amb els resultats d’aprenentatge han estat les causes principals de modificacions i 
propostes de millora en els diferents programes formatius.  

Des del curs 2014-15, cada actor inclòs en el procés d’ensenyament-aprenentatge té a la seva Intranet 
MyESADE el detall dels resultats de les enquestes que li pertoquen, a nivell agregat i en detall (sempre 
tenint en compte la LOPD). 

 

Els resultats globals de satisfacció de les titulacions oficials estan disponibles a la web pública d’ESADE. 

3.3.3 El SGIQ implementat genera un pla de millora que s’utilitza per a la millora continuada 
de la titulació. 

Periòdicament, Q&DP revisa el SGIQ i la seva implementació real per a valorar la necessitat d’aplicar 
modificacions i actualitzacions al propi SGIQ, el seguiment i plans de millora del qual queden reflectits als 
informes biennals. Si durant aquest periode es produeix algun canvi rellevant a la institució que impliqui 
actualitzacions al SGIQ, aquestes s’implementaran i  quedaran reflectides a l’informe biennal 
corresponent.  

Fruit d’aquestes revisions, dels canvis organitzatius, de l’evolució de les necessitats del mercat i sobretot 
de l’experiència generada per la definició del propi sistema, ha estat l’elaboració d’una segona versió del 
SGIQ el curs acadèmic 2014-15 i una tercera aquest darrer curs acadèmic 2017-18. 

Com a resultat de les noves versions s’ha arribat a un SGIQ més flexible i de major aplicabilitat a tota la 
comunitat ESADE. 

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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El procés de com es revisa de forma global el SGIQ es troba detallat a: 

• ESADE_D0_01: Procés de seguiment, revisió i millora del SGIQ d’ESADE: estableix la sistemàtica 
per al seguiment, la revisió i la millora del propi de SGIQ per a la millora contínua. 

• MSGIQ-URLFT-D0/02: Procés de contribucions al seguiment, revisió i millora del SGIQ del Centre: 
Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull (URL) coordinarà el seguiment, 
revisió i millora del SGIQ dels Centres de la URL a partir de la seva participació en el programa 
AUDIT. 

• MSGIQ-URLFT-D0/03: Procés de seguiment, revisió i millora dels processos  transversals de la URL: 
procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull analitza, revisa i millora els 
processos que contemplen aquells aspectes transversals de garantia de qualitat i que reforcen i 
complementen el disseny del SGIQ dels centres. 

 

El SGIQ i tota la documentació resultat és pública i és accessible a la web pública d’ESADE. 

 

Cal destacar que en tots els processos inclosos en el SGIQ també disposa del suport de la Unitat UQIAD-
URL.  

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard : 

L’estàndard 3 s’assoleix vers l’excel·lència ja que el SGIQ del centre disposa de tots els processos requerits 
i han estat implementats i revisats amb èxit i amb implicació de tots els grups d’interès. Els processos 
implementats permeten el disseny, aprovació, seguiment i acreditació de les titulacions, la gestió de la 
recollida de resultats i indicadors més rellevants i la revisió periòdica del propi SGIQ de forma òptima. 

 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
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3.4. Adequació del professorat al programa formatiu.   

El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE, es distingeix perquè manté un contacte molt directe amb el 
món de l'empresa, i de les organitzacions, i també perquè són experts de prestigi en els camps 
d'especialitat respectius. El professorat d’ESADE té una experiència professional sòlida, una activitat de 
recerca i de consultoria intensa i una perspectiva global, amb la qual cosa contribueix a millorar les 
pràctiques professionals i el lideratge actual i el del futur. 

Entre els indicadors que recolzen l’esmentat anteriorment, destaquem que dels 116 professors del 
Claustre del centre en el curs 2017-18, el 83% és doctor i el 31% internacional i provinents de 20 països 
diferents. A nivell de gènere, el 29% del professorat és dona i en termes de distribució d’edat tenim la 
taula següent: 

 

 

 

 

En termes de professorat acreditat, tenim que el 70% del professorat doctor del Claustre està acreditat i 
un 15% està tramitant actualment l’acreditació. A més, d’entre els 36 professors internacionals, 33 són 
doctors (92%), la qual cosa afecta la ràtio de professorat acreditat, ja que un 48% del professorat doctor 
internacional està acreditat i un 21% en tràmit d’acreditació. ESADE dóna suport i assessorament a tot el 
professorat per tal que iniciïn el procés d’acreditació, tal i com queda reflectit a la proposta de Pla de 
millora del centre (C7).  

La selecció de col·laboradors acadèmics (professorat que no forma part del Claustre d’ESADE) es realitza 
a partir de la xarxa d’antics alumnes (xarxa ESADE Alumni), la participació del nostre professorat en 
projectes de recerca o consultoria amb empreses o la participació d’aquests professionals com a alumnes 
en els nostres cursos d’Executive Education.  

A través d’aquest enllaç, de la web publica d’ESADE, es poden accedir als currículums del professorat 
organitzats per departaments acadèmics on es pot visualitzar la seva experiència professional i de recerca. 
I, en les webs de programa es pot consultar el professorat assignat a cada programa en l’apartat de faculty. 

 

  

Edat TOTAL % 

31-40 anys 19 16% 

41-50 anys 40 34% 

51-60 anys 38 33% 

61-70 anys 19 16% 

http://www.esade.edu/ca/professorat-i-recerca/professorat/directori
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Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

3.4.1. 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.   

 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor 

URL 
Altres*   

Total 
Prof. 

%  
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 7 32 19 3 5 3 69 72% 74%  

No doctors 0 0 0 27 0 0 27 28% - 

TOTAL 7 32 19 30 5 3 96 100% - 
*Altres: Professorat = 1 Emerit + 2 Convidats 

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat URL 

Prof. Ajud. 
Doctor 

URL 
Altres 

Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 429 2151 1489 343 308 63 4783 62,8% 

No doctors 0 0 0 2834  0 0 2834 37,2% 

TOTAL 429 2151 1489 3177 308 63 7617 100% 
  

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

BBA 
6244 0 1373 3954 0 3663 

82% 0% 18% 52% 0% 48% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

 Valorem molt positivament l’evolució dels indicadors analitzats de 2017-18 respecte el 2017/16. Els 
indicador sobre professorat mostren que augment del percentatge de professorat acreditat del 64% al 
74%; i es manté per sobre del 60% el percentatge d’hores de docència impartides per doctors.  

 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

 

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

BBA 31,7 1377,9 1/43 

La dedicació rebuda per part del professorat ha estat correcte considerant el nombre d’alumnes que té el 
programa, però seguim treballant per poder assolir el rati desitjat de 1/25.  
Es planteja en el pla de millora una sèrie d’accions sobre l’estructura curricular (BBA14 i BBA15) que ens 
permetran ajustar aquest rati.  
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Màster Universitari en Finances (MF) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. Associat 
URL  

Prof. Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
% Professor 

acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 2 28 11 44 60% 

No doctors 0 7 0 0 0 7 - 

TOTAL 1 9 2 28 11 51 - 
*Altres: Professorat visitant, convidats, etc. 

Taula 4.2 Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. Associat 
URL  

Prof. 
Catedràtic URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 6 24 39 1035,5 255 1359,5 93% 

No doctors 0 97,5 0 0 0 97,5 7% 

TOTAL 6 121,5 39 1035,5 255 1457 100% 

El 84% dels professors són doctors, dels quals un 60% estan acreditats. Cal destacar que el 90% d’hores 
han estat impartides per doctors, % superior al curs anterior (87%). Aquest ha estat el resultat de la millora 
MF2 del curs 15-16 que, després de dos cursos acadèmics ha quedat consolidada.  

Amb la voluntat de millorar l’experiència educativa, s’han incorporat professors d’altres universitats que 
enriqueixen el Claustre d’ESADE amb noves metodologies millorant  l’experiència de l’alumne. Això afecta 
de manera significativa el nombre de professorat acreditat. Tot i això, el centre fomenta i dóna suport i 
assessorament  a tot el professorat internacional perque iniciï el procés d’acreditació (C7). 

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams 

2017-18 
Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MF 
298 - 1159 668,5 - 788,5 

20% - 80% 46% - 54% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

En aquesta taula veiem com el programa del Master de Finances ha millorat significativament el nombre 
d’hores que corresponen al professora amb tram viu de recerca; respecte el curs 2016-17, s’han invertit 
els valors pràcticament i veiem que el 80% dels professors tenen tram de recerca viu un any després de 
la seva incorporació al nostre centre.  

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MF 6,07  192,37 1/32 

Durant el curs 2017-18 veiem que la ràtio professor/alumne ha pujat lleugerament.  Des de Direcció de 
programa, conscients d’aquest punt, va cuidar especialment l’atenció a l’alumne i la qualitat del servei. 
Continuem treballant per a millorar aquesta xifra que impacta directament sobre l’experiència educativa 
de l’alumne.   
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Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 2 21 6 32 82% 59,4% 

No doctors 1 6 0 0 0 7 18% - 

TOTAL 2 8 2 21 6 39 100% - 

Taula 4.2 Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. Associat 
URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 6 24 39 600 108,5 777,5 93% 

No doctors 10 48,5 0 0 0 58,5 7% 

TOTAL 16 72,5 39 600 108,5 836 100% 
*Altres: Professorat visitant, convidats, etc. 

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams 

2017-18 
Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MIE 
662 0 174 331 0 505 

79% 0% 21% 40% 0% 60% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

Es destaca que el 93% de les HIDAs del programa són impartides per professorat doctor. Això ha estat el 
resultat de l’acció de millora MIE5 iniciada el curs 16-17, i com a la del centre C7 del curs 17-18. Degut al 
perfil internacional de molt professorat doctor del programa, el percentatge de professorat doctor 
acreditat per l’ANECA o l’AQU és del 59% que ha disminuït respecte a l’any anterior que era de 69%, però 
continuen sent dades positives. Des de programa i conjuntament amb el Vicedeganat de Professorat es 
treballa activament per tal d’incrementar els percentatges de professorat internacional acreditat. És 
important comentar que al tractar-se d’un programa amb moltes classes pràctiques, es busquen els 
millors professionals que moltes vegades son docents externs que aporten experiències diverses i la 
utilització de noves metodologies però que encara no estan acreditats per l’ANECA.   

 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MIE 3,5 66,3 1/19 

El programa MIE té una excel·lent ràtio, la qual cosa garanteix una estreta interacció entre estudiants i 
professorat. Destacar que a part de la docència a l’aula, hi ha moltes activitats extracurriculars en les quals 
els estudiants poden interactuar directament i aprendre del professorat, com ara trobades bisetmanals 
amb emprenedors, visites a empreses, visites d'immersió i converses amb founders, etc. A més, des de la 
direcció de programa és connecta a tots els alumnes  amb l’EWorks on els alumnes tenen un 
acompanyament molt proper.  

http://www.esade.edu/en/get-inspired/entrepreneurship/make-it-real/eworks
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Màster Universitari en Gestió d’Empresas Globals (MGSM) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

2017-18 
Prof. 

Associat 
URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
convidat 

Prof. 
Titular URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU)* 

Doctors 0 0 5 1 4 10 59% 60% 

No doctors 7 0 0 0 0 7 41% - 

TOTAL 7 0 5 1 4 17 100% - 
*Aquest càlcul s’ha realitzat en base el professorat de la URL/ESADE. 
La resta de professors provenen de les dues escoles internacionals participants en aquest programa. En concret, de la Lignan 
School participan 5 doctors i 1 no doctor. De la McIntire School, 8 doctors i 1 no doctor. Aquest professorat no realitza el procés 
d’acreditació de les nostres agències nacionals d’acreditació. 
 

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Associat 
URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
convidat 

Prof. Titular 
URL 

Altres* 
Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 0 0 66 18 45 264 393 75,4% 

No doctors 100 0 0 0 0 28 128 24,6% 

TOTAL 100 0 66 18 45 292 521 100% 
*Aquestes HIDAs son impartides per professorat de les dues escoles internacionals participants en aquest programa. En detall, 
l’HIDAs del professorat doctor: 102h a la Lignan Schol i 162h a McIntire, i de professorat no doctor: 3h i 25h respectivament 

 

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  

2017-18 
Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram 
viu 

MGSM 
199 0 30 115 0 114 

N/A** 0% N/A** N/A** 0% N/A** 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia.  

**Nota: Aquesta taula està elaborada només amb les HIDAs a ESADE, perquè el professorat internacional de les escoles partners: 
Lignan i McIntire, no segueixen aquests processos nacionals. 

No es detecten canvis significatius respecte el professorat del curs 16-17. El nivell d’internacionalització 
del professorat segueix essent molt alt, i està previst seguir incorporant professorat internacional cada 
any. 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MGSM 0,95 60 1/21* 

*Aquesta taula està elaborada només amb les HIDAs a ESADE i per tant, amb un terç dels estudiants 

 
El programa MGSM té una excel·lent ràtio, la qual cosa garanteix una estreta interacció entre estudiants 
i professorat.   
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Màster Universitari en Anàlisi de Dades per als negocis (MIBA) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
Prof.  

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 2 17 2 24 92% 63% 

No doctors 0 2 0 0 0 2 8% - 

TOTAL 1 4 2 17 2 26 100% - 
  

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 6 24 15 391 13,5 449,5 94,6% 

No doctors 0 25,5 0 0 0 25,5 5,4% 

TOTAL 6 49,5 15 391 13,5 475 100% 
  

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MIBA 
378 0 97 267,5 0 207,5 

80% 0% 20% 56% 0% 44% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

Les dues persones que han participat en el programa y que no són doctors, son professionals del camp 
d’analítica treballant per empreses o entitats reconegudes del sector. És important que, degut a 
la  pròpia naturalesa del programa, els alumnes puguin tenir relació directe amb professionals relacionats 
amb els processos analítics en empreses. El 63% dels doctors que participen en el programa són acreditats 
per agències oficials, no obstant, s’estan intensificant els esforços per tal que augmenti la quantitat de 
professors acreditats en el programa (C7). 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MIBA 1,98 40,9 1/21 

Cal remarcar que aquest és un programa que requereix una alta atenció per part del professorat, ja sigui 
per qüestions relacionades en temes de programació, com en treballs o casos pràctics en els quals hi ha 
una forta vessant de temes analítics. Pensem que aquest indicador és molt  favorable ja que respon a les 
necessitats dels alumnes, permetent una atenció personalitzada.   
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Màster universitari en Gestió Internacional (MIM) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total  
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 2 23 11 39 76,5% 59% 

No doctors 0 12 0 0 0 12 23,5% - 

TOTAL 1 14 2 23 11 51 100% - 

 
 
Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
HIDAs 

% 
Total HIDAs 

Doctors 6 35 39 733 352 1165 82% 

No doctors 0 260,5 0 0 0 260,5 18% 

TOTAL 6 295,5 39 733 352 1425,5 100% 
  

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MIM 
1185,5 0 240 703,5 0 722 

83% 0% 17% 49% 0% 51% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia. 

 

Com ja vam explicar en darrers informes, la pròpia naturalesa del programa exigeix la participació d’una 
gran part de professorat internacional, la qual cosa afecta de manera significativa els percentatges de 
professorat acreditat d’entre els doctors. Així i tot s’ha incrementat el percentatge de professorat 
acreditat d’entre els doctors aquest curs 2017-18 fins al 59%. El centre segueix treballant en l’increment 
s’aquest percentatge (C7). 

Tot i que el percentatge de doctors en números absoluts ha baixat una mica respecte al curs anterior (un 
76,5% al 17/18 comparat amb un 85% del 16/17), el número d’hores docents impartides per doctors HIDA 
s’ha mantingut a un nivell molt alt.  

 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MIM 5,9  142,8 1/24 

Cal destacar el bon nivell del rati d’estudiants per professorat que segueix sent estable. Aquest any l’hem 
millorat una mica, ens mantenim en l’objectiu d’estar al voltant del rati desitjat de 1/25.  
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Màster universitari en Direcció de Marketing (MKT) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 0 2 1 20 5 28 74% 54% 

No doctors 1 9 0 0 0 10 26% - 

TOTAL 1 11 1 20 5 38 100% - 

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
HIDAs 

% 
Total 
HIDAs 

% HIDAs 
Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 0 21 30 514 149 714 71% 63% 

No doctors 36 254 0 0 0 290 29% - 

TOTAL 36 275 30 514 149 1004 100% - 

 Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MKT 
787 0 217 586 0 418 

78% 0% 22% 58% 0% 42% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

Les dades de ‘professorat per categoria i segons doctorat’ (taula 4.1) mostren de forma clara la voluntat 
per garantir una majoritària participació de professors doctors, percentatge que representa un 74% sobre 
el total. Així mateix tal com es va explicar a l’IST anterior, els esforços fets des del Vicedeganat de Recerca 
per tal d’aconseguir que el professorat internacional faci el procés d’acreditació AQU comença a reflectir-
se als indicadors. De tal manera que els professors doctors són responsables d’un 71% de les hores 
impartides de docència (HIDA) al 2017-18 i un 63% d’aquestes correspon a professorat acreditat. També 
l’acció de millora MKT1, iniciada el curs anterior 16-17, sobre fer un acompanyament estret al nou 
professorat en el programa ha estat part d’aquest èxit.  

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MKT 4,2 67,9 1/16 

La relació entre estudiants i professorat és molt bona, d’un 1/16, que està per sota del curs anterior que 
va ser d’un 1/22. Aquests valors estan en línia amb els que garanteix la qualitat  acadèmica, tenint en 
compte com es va comentar a l’IST anterior, que des de Direcció de Programa es fan esforços per garantir 
que tots els docents disposin de la informació i suport necessari per conèixer a fons les particularitats del 
programa i el perfil dels estudiants.  
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Màster universitari en Investigació en Ciències de la Gestió (MRes) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat   

 2017-18 
Prof. 

Associat 
URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Altres 
Prof. Titular 

URL 
Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 0 3 8 3 3 17 100% 88% 

No doctors 0 0 0 0 0 0 0 - 

TOTAL 0 3 8 3 3 17 100% - 
*Altres = 2 professors convidats i 1 emèrit. 

 
Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat  

 2017-18 
Prof. 

Associat URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Altres 
Prof. Titular 

URL 
Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% HIDAs 
Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 0 125 138 30 80 373 100% 90,3% 

No doctors 0 0 0 0 0 0 0 - 

TOTAL 0 125 138 30 80 373 100% - 

 
Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams.    

2017-18 

Tram recerca Tram docent 

Sense 
Amb tram 

no viu 
Amb tram 

viu 
Sense 

Amb tram 
no viu 

Amb tram viu 

MRes 
132 0 241 123 0 250 

35% 0% 65% 33% 0% 67% 

Direcció de programa ha posat èmfasi en garantir que s’acompleixen els requeriments acadèmics que 
apliquen als títols d’ensenyament de recerca i, malgrat mantenir la participació de nou professorat amb 
orientació recerca, s’ha prioritzat la participació de professorat que ja estigui acreditat (C7). 

Normalment els nous professors internacionals, triguen un o dos anys en treure’s l’acreditació. Això fa 
que aquest indicador en el MRes pugui tenir algunes fluctuacions,  però l’objectiu és vetllar per mantenir-
lo sempre per sobre del que estableix la legislació.  

També s’està fent seguiment dels trams de recerca com una mesura mes de garantir que tot professorat 
involucrat al Mres estigui actiu en publicacions. Considerem que aquest indicador es coherent amb 
l’objectiu del programa i que beneficia als alumnes, especialment a aquells que acabin passant al PhD. 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MRes 1,55  12,0 1/8 

Ens mantenim en la línia d’aconseguir que el rati d’alumnes per professor sigui inferior a 10, com es propi 
dels programes de recerca de qualitat. El MRes és un programa molt exigent i requereix d’un seguiment i 
supervisió molt propera de cada alumne, si volem que progressin correctament i que pugin optar al PhD. 
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Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Altres* 
Prof. 

Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total  
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 2 25 2 14 45 74% 66% 

No doctors 3 12 0 0 0 0 16 26% - 

TOTAL 4 14 2 25 2 14 61 100% - 

*Altres: professorat convidat. 

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 

Prof. 
Associat 

URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Altres 
Prof. 

Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total  
Prof. 

% HIDAs 
Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 6 48,5 177 854,6 87,5 782,3 1955,9 79% 72% 

No doctors 129 396,9 0 0 0 0 525,9 21% - 

TOTAL 135 445,4 177 854,6 87,5 782,3 2481,8 100% - 

 Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MBA 
2089 - 392,8 920,2 - 1561,6 

84% - 16% 37% - 63% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia. 

El perfil de participants amb una certa experiència professional requereix de professorat amb àmplia 
experiència docent, amb capacitat investigadora aplicada al context empresarial, amb proximitat al món 
empresarial i amb un molt bon domini de la llengua anglesa (professors natius o bilingües). 

El 74% del total de professorat és doctor, la qual cosa aporta la construcció de nou coneixement, a la 
vegada que permet comptar amb professorat que tingui contacte amb el món empresarial.  

El 76% de les hores corresponen a  professorat doctor, que representa un important increment respecte 
el curs anterior (69%), i el 72% d’aquestes hores a professorat acreditat. Pel fet de ser un programa que 
s’imparteix 100% en anglès, el professorat internacional participant en el programa és elevat. El centre 
dóna suport i assessorament a tot el professorat internacional d’ESADE per tal que iniciïn el procés 
d’acreditació. Aquest resultat tan positiu es deu a l’acció de millora MBA2 implementada des de el curs 
16-17, i que en aquest curs es consolida amb aquest bons resultats.  

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MBA 11,4 285,9 1/25 

Aquest rati, tot i no estar en el nivell desitjat, s’aproxima a la relació recomanada. Es proposa en aquest 
sentit una acció de millora (MBA8), a desenvolupar durant el curs 2018/19, treballant amb els diferents 
Directors de Departaments Acadèmics per corregir aquesta dada i assolir l’objectiu recomanat.  
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Màster universitari en Executiu en Direcció d’Empreses (EMBA) 

3.4.1. 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.   

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total  
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 3 1 2 21 7 34 67% 64% 

No doctors 0 17 0 0 0 17 33% - 

TOTAL 3 18 2 21 7 51 100% - 

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i  doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat URL  

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total Prof. 
% 

Total  
Prof. 

Doctors 272,5 55 45 563 320,1 1255,6 60% 

No doctors 0 820 0 0 0 820 40% 

TOTAL 272,5 875 45 563 320,1 2075,6 100% 

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

EMBA 
276,4 0 1799,2  0 825,1 

13% 0% 87%  0%  
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia. 

Les característiques del programa i el perfil de l’alumnat exigeixen la presència a les aules d’un gran 
nombre de professors amb experiència professional, el que fa que no es pugui assolir el % de doctors 
desitjat. Aquest % queda compensat per les altres titulacions en les que està molt per sobre del 70%. 
 
Es segueix treballant en l’increment dels doctors acreditats (millora de centre C7) 
 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  

 

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

EMBA 8,65 157,5 1/18 

 

El programa EMBA té una excel·lent ràtio, la qual cosa garanteix una estreta interacció entre estudiants i 
professorat. Destacar que a part de la docència a l’aula, hi ha moltes activitats extracurriculars en les quals 
els estudiants poden interactuar directament i aprendre del professorat. 
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3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat.  

El Claustre de Professorat participa de manera activa en la millora continua de la seva qualitat docent. 
Volem destacar l’esforç que s’està fent per adaptar-se a les noves metodologies i al perfil dels estudiants 
cada cop més internacional i divers.  

En aquest sentit, es crea el nou Programa de Desenvolupament del Professorat pel que fa a l’activitat 
docent, que s’articula a partir del curs 2014-15 al voltant del Centre d’Innovació Educativa (CEI) d’ESADE.  
El CEI està duent a terme una labor fonamental en aquest procés de formació contínua del professorat, 
mitjançant una sèrie d’accions que es proposen des del centre (seminaris, assessorament personalitzat, 
mentoring...), i que s’emmarquen en les línies d’actuació següents:  

• Assegurament de l’eficàcia docent 

• Innovació docent 

• Contribució a la filosofia educativa de les titulacions 

• Contribució a la missió d’ESADE de formar directius i directives socialment responsables  

• Diversificació de la docència 

Totes les accions que proposa al centre 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. El CEI 
manté actualitzada les seves pàgines web, a l’intranet MyESADE a disposició del professorat amb 
l’informació més detallada i, a la pàgina web publica amb informació de caràcter més general.  

El portafoli d’accions a disposició del professorat inclou: trobades per promoure la compartició 
d’experiències docents entre el professorat, tallers i cursos sobre metodologies docents, seminaris i 
cursos sobre la temàtica d’anglès per a la docència, dinàmiques d’observació de classes entre 
companys/es professors/es de diferents departaments acadèmics, seminaris sobre tecnologia per 
l’educació i creació de continguts,  i dinàmiques de treball conjunt entre parelles de professorat en clau 
de mentoring. Setmanalment el professorat rep per correu electrònic el calendari de les properes accions. 

La participació del professorat d’ESADE a aquestes accions s’ha anat consolidant al llarg del temps, tal 
com es pretenia amb l’acció de millora de centre C3 que queda consolidada. El curs 2017-18, 85 professors 
full-time i 37 col·laboradors acadèmics de la Business School han participat com a mínim a una de les 
activitats organitzades en el marc del Programa de Desenvolupament del Centre d’Innovació Educativa.   

Amb l’objectiu de produir, impartir i consolidar continguts de coneixement d’alta qualitat, i proporcionar 
als nostres estudiants la capacitat per discernir en entorns complexes, ESADE aposta per un model 
d’experiència educativa singular, innovadora i transformadora.  

Durant aquest curs acadèmic 2017-18, es va continuar amb el projecte institucional de Student First. 
També ha estat aquest un dels resultats de l’assassorament al professorat proposat en l’acció de centre 
C3. Es van realitzar 56 projectes nous d’innovació amb la participació de 65 professors.  Aquest projecte 
parteix de la base que l’educació és el nucli bàsic de la missió del centre i la primera de les nostres finalitats 
que els estudiants són la nostra raó de ser i que l’assoliment dels objectius d’aprenentatge definits en els 
diferents programes és el criteri bàsic per valorar l’èxit del compliment de la nostra missió 

D’altra banda, en línia amb el compromís d’ESADE amb la qualitat i l’excel·lència en la docència, es van 
atorgar per tercera vegada els premis a l’excel·lència educativa (Carles Torrecilla) i a la innovació docent 
d’ESADE Business & Law School (Projecte 4YFN).  

http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/faculty/center-educational-innovation
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El Vicedeganat de Professorat d’ESADE juntament amb Q&DP i la UQIAD-URL (Unitat de Qualitat i 
Innovació Academicodocent) dóna suport al professorat d’ESADE per a que acompleixi el programa 
DOCENTIA (acreditat Favorablement per l’AQU en el 2016), i avalua anualment el rendiment docent de 
tot el seu professorat a partir de les enquestes realitzades pels estudiants, de les avaluacions fetes pels 
responsables de departament, memòria acadèmica i informes d’autoavaluació. Amb tota aquesta 
documentació el Vicedeganat es reuneix personalment amb cadascun del professorat avaluat per 
comentar i reflexionar sobre el seu rendiment. 

 

Valoració global de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en aquest 
informe de seguiment: 

L’estàndard 4 s’assoleix vers l’excel·lència ja que en tots els programes el professorat disposa de la 
qualificació acadèmica, dels reconeixements externs i de l’experiència adequada per al desenvolupament 
d’una formació de qualitat. A més, l’estructura de la plantilla i el nombre de professors són molt adients 
per impartir i atendre els estudiants amb èxit. Tot el professorat disposa de suport institucional per 
desenvolupar i millorar la qualitat de la seva activitat docent i investigadora. Els estudiants estan altament 
satisfets amb la competència docent, l’experiència i l’atenció del professorat. 
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3.5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

Entre els serveis d’orientació acadèmica que es duen a terme en els diferents programes, distingirem les 
activitats que van dirigides als estudiants de nou ingrés i que són prèvies a l’inici dels cursos, d’aquelles 
que van destinades a tots els estudiants i es realitzen durant el curs. 

Així mateix, els serveis d’orientació professional es diferencien entre aquells oferts als estudiants dels 
programes, a càrrec del Servei de Carreres Professionals (SCP), i els que van  dirigits als graduats, els quals 
són oferts pel servei d’ESADE Alumni. 

A la Directriu 3 del Manual del SGIQ, s’explicita com ESADE desenvolupa els seus programes formatius per 
afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. En concret, es concreta en el Procés de Tutorització i el Procés 
d’Orientació Professional. 

 

Serveis d’orientació acadèmica 

Les accions d’acollida pels nous estudiants es duen a terme a totes les titulacions. Es fixen entre 3 dies i 
una setmana de benvinguda, segons el programa, en la que s’informa als nous estudiants de les 
normatives a seguir i de tots els serveis que hi ha a la seva disposició, a més dels continguts i activitats 
docents del programa.  

Pla d’Acció Tutorial 

El PAT recull el conjunt d’accions sistemàtiques i coordinades adreçades a acompanyar a l’estudiant al 
llarg de la seva vida acadèmica per a cadascuna de les titulacions. Es poden consultar els PATs en les 
pàgines webs dels programes:   

PAT BBA: http://www.esade.edu/en/programmes/undergraduate/our-programmes/bachelor-business-administration/academics/official-

information 

PAT MSc’s (MIE, MF, MIM, MIBA, MKT, MGSM): http://itemsweb.esade.edu/fu/msc/management/plan-accion-tutorial-

msc.pdf 

PAT MBA: http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/tutorial-action-plan.pdf 

PAT EMBA: http://www.esade.edu/es/programas/mba/executivemba/ESADE-diference/career-coaching 

PAT MRes: https://ecampus.esade.edu/course/view.php?id=1158. 

A més, i tal com estava proposat en l’acció de millora de centre C4 iniciada el curs 16-17, s’ha acabat de 
definir en el curs 17-18 el Servei d’Orientació a l’Estudiant amb l’objectiu d’assistir a l’estudiant en el seu 
benestar mental durant tot el temps que s’estigui a ESADE, per tal que pugui assolir els seus objectius 
acadèmics i personals, en un entorn sa i estimulant. S’oferirà suport individual i confidencial als estudiants 
que ho demanin, i també formació en grup sobre temes rellevants per als nostres alumnes i assistència 
als qui tinguin necessitats especials. També atendrà consultes dels membres del PAS i del professorat en 
cas que tinguin qüestions o problemes amb un alumne concret o amb la situació d’alguns alumnes. 

Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral 
ESADE compta amb el Servei de Carreres Professionals (SCP), integrat per un equip especialitzat, amb 
amplis coneixements i estret contacte amb el món professional.  

SCP treballa en estreta col·laboració amb les empreses més importants del món i organitza activitats 
durant tot l’any per donar a conèixer les últimes novetats en reclutament i tendències del mercat. Per 
proporcionar un valor màxim durant les sessions d’orientació, l’equip de SCP està organitzat per sectors; 

http://www.esade.edu/en/programmes/undergraduate/our-programmes/bachelor-business-administration/academics/official-information
http://www.esade.edu/en/programmes/undergraduate/our-programmes/bachelor-business-administration/academics/official-information
http://itemsweb.esade.edu/fu/msc/management/plan-accion-tutorial-msc.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/msc/management/plan-accion-tutorial-msc.pdf
http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/tutorial-action-plan.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/mba/executivemba/ESADE-diference/career-coaching
https://ecampus.esade.edu/course/view.php?id=1158
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on cada grup comparteix els seus coneixements i la seva experiència en la seva àrea d’especialització de 
manera eficient. 

A més, ESADE té un acord amb l’associació d’antics alumnes (ESADE Alumni) pel qual els graduats tenen 
accés al servei i les activitats que organitzen. La xarxa d’ESADE Alumni té actualment més de 63.000 socis, 
entre els quals 18.000 viuen a l’estranger. Entre les activitats que du a terme destaquem: 

• Trobades i activitats de Networking. 

• Formació continuada: fòrums, conferències, col·loquis,.... 

• Orientació professional: seminaris, assessorament personalitzat, ... 

• Clubs i charters: activitats enfocades per sectors, àrees funcionals o llocs geogràfics. Hi ha més de 40 
chapters especialitzats en més de 30 països. 

• Conscienciació social i contribució a través del projecte Alumni Solidari. 
 
Es pot consultar el detall d’aquesta actuació institucional en la web del SCP: 
http://www.esade.edu/web/cat/career-services    
 
Es pot consultar el detall les activitats que s’organitzen en la web d’ESADE Alumni: 
http://www.esadealumni.net/   
 
Es detalla la mitjana de la satisfacció de SCP en l’enqueste de final de programa per part dels estudiants: 

2017-18 Valoració 
  

% de resposta 

BBA 

Seccions  bilingues (BBA) 5,4 29,4% 

Seccions angleses (BBE)  4,8 32,4% 

Secció del Doble Grau (GBD) 3,8 27,1% 

MF 4,1 35,3% 

MIE 3,3 32,1% 

MGSM 5,3 24,1% 

MIBA 3,6 27,5% 

MIM  4,2 41,7 % 

MKT  4,8 55,6 % 

MRes 3,0* 50% 

MBA 3 36,6% 

EMBA NA NA 
Escala d’1 a 7. *Escala d’ 1 a 5. 

 
El percentatge de resposta en les enquestes de final dels diferents programes és més baix de l’esperat. La 
voluntat és que en els propers cursos es superi la franja del 50% de respostes. El centre està treballant 
per millorar aquesta xifra (pla de Centre C5), conscienciant als alumnes de la importància de les seves 
valoracions per a la millora constant dels programes. 
 

BBA 
L’orientació i acollida dels nous estudiants segueix funcionant exitosament en el Grau en Direcció 
d’Empreses. 
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb el SCP, aquesta segueix sent molt alta i estable per les 
secciones bilingues i creix significativament en les seccions angleses. 
La proposta de millora BBA11 referent a la necessitat del contacte en els 1ers cursos acadèmics amb el 
mon professional, adelantarà el seu coneixement del mon laboral a partir de la seva implementació en el 
proper curs 2018/19, i posarà als estudiants que cursin aquesta assignatura optativa en contacte des de 
l’inici del programa amb el SCP. 
Pel que fa als alumnes del doble grau (GBD), s’ha de tenir en compte que es tracta de la primera promoció 
que es gradua i això ha provocat una certa descoordinació en el SCP per manca de previsió. Es proposa en 

http://www.esade.edu/web/cat/career-services
http://www.esadealumni.net/
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aquest sentit una acció de millora de centre C11 que, amb la reorganització i integració del SCP, assegurarà 
la coordinació entre seccions d’un mateix prgrama. 
 

MF 
El programa va proposar el curs 16-17 una acció de millora (MF4), que manté en procés en el curs 17-18, 
respecte del disseny d’una Trading Room que els permetrà conèixer de prop la professió de Trader i per 
tant triar millor en la seva incorporació al mercat laboral. 
A més es proposa crear una assignatura optativa (MF10) que facilitarà el contacte als estudiants amb el 
mon professional. 
 

MIE 
Els alumnes demanen més acompanyament per part del nostre servei de Carreres Professionals. Per 
millorar la satisfacció dels estudiants del MIE amb el SCP, des de la direcció de programa es treballa en el 
disseny d’activitats especifiques relacionades amb el perfil de estudiants MIE que els  proporcioni més 
suport a l’hora de trobar oportunitats laborals (MIE11 com a continuació de l’acció MIE1).   
A més es proposa crear una assignatura optativa (MIE12) que ampliarà la possibilitat de realitzar 
pràctiques a l’estiu per així apropar més els alumnes al mon professional. Així mateix, cal mencionar que 
l’acció de millora MIE4 iniciada el curs 15-16 per potencialitzar el contacte dels alumnes amb ecosistemes 
innovadors i emprenedors, i la millora MIE9 iniciada en el curs 16-17 per realitzar activitats extra-
curriculars que facilitin el contacte amb el món professional, han donat bons resultats i es consoliden en 
aquest curs.  
 

MGSM 

Segueix existint el problema de les VISAs depenent del país de procedència de l’estudiant. Es manté en 
procés la proposta de millora del curs 16-17 (MGSM2) per informar al respecte durant la setmana 
d’orientació i així facilitar el procés de sol·licitud. 

Els alumnes estan en general molt satisfets amb el Servei de Carreres Professionals tant d’ESADE com 
d’UVA. No és tant satisfactori amb Lingnan. Es proposa una acció de millora en aquest sentit (MGSM6) 
per millorar l’acompanyament del SCP en els escoles partners.  

 

MIBA 

Per millorar la satisfacció dels estudiants amb el SCP, des de la direcció de programa es treballa en el marc 
d’una assignatura optativa per apropar els estudiants al món professional (pla de millora MIBA3). 

 

MIM 

El programa va proposar el curs 16-17 una acció de millora (MIM2) per millorar el contacte dels estudiants 
amb el mon professional. L’assignatura optativa creada en aquest sentit ha quedat consolidada.  

També es proposa allargar la durada dels projectes transversals (MIM4) per tal que els alumnes puguin 
experimentar la gestió de projectes internacionals.  

 

MKT 
Per reforçar el rol dels delegats en el programa, es proposa com a acció de millora (MKT6) detallar, en les 
sessions de l’inici del curs d’acompanyament dels nous estudiants, la funció i el perfil d’aquesta figura. 
L’indicador de la satisfacció del SCP en les enquestes de final de programa mostren una clara millora, la 
valoració és d’un 4,8 al 17-18 respecte al 4,3 al 16-17, valors sobre una escala d’1 a 7. Així mateix cal 
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destacar la major representativitat del valor al 17-18 amb un rati de resposta molt alt (d’un 55,6%) 
respecte al 32% del 16-17. Això ha estat el resultat de l’acció de millora MKT2 iniciada el curs 15-16. 
A més el programa va proposar el curs 16-17 una acció de millora (MKT4) per millorar el contacte dels 
estudiants amb el mon professional. S’ha creat una assignatura optativa en aquest sentit i s’espera que 
vagi incrementant el nombre d’estudiants que la realitzen.  
  

MRes 

Es d’especial rellevància pel MRes el seguiment del procés de Master Thesis (TFM), ja que representa un 
25% dels crèdits del programa i una peça fonamental en la transició cap al doctorat. Per tant, la major 
part de l’esforç d’acompanyament a l’alumne es fa al voltant d’aquest procés. Es un procés de millora 
constant que anem retro-alimentant cada any tenint en compte els feedbacks rebuts i els resultats 
obtinguts. En el darrer curs la nota mitja de les master thesis ha sigut de gairebé un 8 (mig punt més que 
en el curs anterior) com resultat de l’acció de millora Mres2 implementada. Així mateix, l’acció Mres3 ha 
ajudat a establir una millor comunicació amb els estudiants a través de la web del TFM. 

Els estudiants que realitzen el MRes continuan desprès amb els seus estudis doctorals per aquesta raó la 
percepció del SCP no és tan útil. 

 

MBA 

El SCP d’ESADE és altament accessible i ofereix una atenció personalitzada en tots els processos 
d’orientació professional i de recerca de feina. L’objectiu final 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. 

El SCP està estretament coordinat amb la Direcció del MBA i amb la realitat empresarial, amb la finalitat 
d’orientar i facilitar aquest canvi professional dels estudiants que així ho desitgin i que no estiguin 
patrocinats. 

Per complementar la preparació dels estudiants de cara a afrontar processos de reclutament, es va fer 
una proposta de millora el curs 16-17 (MBA4) i es va crear un nou Career Acceleration Programme en 
tecnologia al que es van inscriure 36 alumnes en una primera edició. Aquest curs 17-18 es proposa (MBA9) 
crear un Career Acceleration Programme en Helathcare vist l’èxit de l’anterior.  

  

EMBA 

Cal destacar que els alumnes d’aquest programa ja tenen feina i per aquesta raó utilitzen menys 
intensament el SCP havent ja acabat els estudis.  
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3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 

ESADE compta amb tres campus: un situat a Barcelona-Pedralbes, un altre a Barcelona-Sant Cugat i el de 
Madrid. La Bussines School, amb  3.275 alumnes, desenvolupa fonamentalment la seva activitat al campus 
d’ESADE a Barcelona-Sant Cugat (42.007m2), al campus de Madrid (2.625m2) i a l’edifici 3 del campus de 
Barcelona-Pedralbes (15.236 m2) on es desenvolupa el programa EMBA per executius. Tots els Campus 
disposen d’edificis accessibles, dotats dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat.  

Campus Barcelona – Pedralbes  
(32.655 m2) 

Campus Madrid 
Campus Sant Cugat  
(42.007 m2) 

Edifici 1: 9.859 m2 Edifici: 2.625 m2 Edifici acadèmic: 15.461 m2 

Edifici 2:  7.560 m2  Espai MBA: 2.908 m2 

Edifici 3: 15.236 m2  E-EGarage: 232 m2 

  Residència Nobili: 5.886 m2 

  ESADE Creapolis 17.520 m2 

Respecte del campus de Barcelona-Sant Cugat, tots els espais estan formats per edificis intel·ligents i 
sostenibles que promouen la gestió mediambiental eficient (domòtica, plaques solars i una planta pròpia 
de cogeneració energètica). A més a més, existeixen equips multidisciplinaris que garanteixen el 
manteniment i la renovació constant de totes les instal·lacions per adaptar-se a les innovacions 
educatives, i el compliment de les normatives tecnicolegals mitjançant diverses auditories.  Per més 
informació  visitar: http://www.esade.edu/es/conoce-esade/campus/campus-sant-cugat  

Cal destacar que des de setembre de 2017,  ESADE disposa de la Rambla of Innovation,  el nou sistema 
d’aprenentatge que s’impulsa al Campus Barcelona-Sant Cugat, un espai on  la iniciativa emprenedora i la 
innovació van de la mà, que pretén convertir els estudiants en els protagonistes de la seva pròpia  
trajectòria d’aprenentatge i de creació de valor. Aquest ecosistema està format per cinc laboratoris 
(Decision Lab, Egarage, EWorks, Fusion Point i  Fab Lab) on els alumnes poden treballar 
interdisciplinariament amb el dret, el management, la enginyeria i el disseny.  Es pot ampliar la informació 
a: http://www.esade.edu/es/conoce-esade/metodologia-ESADE/rambla-innovacion  

 

Aules

En total ESADE disposa de més de 125 aules modernes, flexibles i totalment equipades amb capacitat 
per a més de 3.000 estudiants, així com 476 llocs en les sales d’estudi i espais informals de 
col·laboració, i 369 llocs a les biblioteques. Els diversos espais estan distribuïts i dissenyats per a 
fomentar l’aprenentatge actiu, de tal manera que s’ha posat en relleu l’ús de la tecnologia 
d’avantguarda. Per la formació de l’alumnat en el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació s’utilitzen les aules del TIC, 9 aules d’ordinadors amb capacitats entre 13-35 equips, cada 
una d’elles amb els programes necessaris i projector per al professor.  

Totes les aules disposen d’un control domòtic que permet controlar les instal·lacions audiovisuals 
d’una forma intuïtiva. El professorat pot utilitzar diversos dispositius de tecnologia avançada de suport 
a la docència: càmeres de documents, pantalles tàctils, passadors de diapositives, càmeres de vídeo 
motoritzades, projeccions múltiples via wePresent, receptors de senyal sense fils d’àudio i vídeo, 
micròfons i clikers.  

Així mateix, els ordinadors destinats als estudiants estan equipats amb software estàndard i software 
específic per a poder dur a terme els diferents treballs d’assignatures i de recerca; en concret, 
incorporen software de tractament de textos, bases de dades, fulls de càlcul i gràfics, així com 
aplicacions per a realitzar estudis estadístics, de recerca qualitativa i diferents eines de simulació. 
També, en totes les aules i en general, tots els espais dels campus es disposen d’endolls per als portàtils 
personals dels alumnes, i connexió WIFI per a aquests. A més, els alumnes tenen a la seva disposició 
un espai multimèdia amb les eines utilitzades en l’edició de vídeos, escàner i els medis necessaris per 

http://www.esade.edu/es/conoce-esade/campus/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/es/conoce-esade/metodologia-ESADE/rambla-innovacion
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a treballar en el món multimèdia. Els alumnes també tenen a disposició sales de reunions, de treball 
grupal i altres espais polivalents que poden ser reservats mitjançant el sistema de gestió centralitzada 
de reserves. 

 

Biblioteques 

La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la 
formació contínua de la comunitat d'ESADE. Posant a disposició de professors, alumnes, investigadors 
i Alumni, els recursos i fonts d'informació més adequats a les seves necessitats. Especialitzada en 
management i dret, la biblioteca compta, a més a més, amb una important col·lecció de temes afins, 
com economia, negocis, sociologia, ciència política i relacions internacionals, entre d'altres. El seu 
ampli fons documental compta amb més de 100.000 volúmens impresos i 5.800 llibres electrònics, 
també inclou una hemeroteca amb més de 300 revistes en paper i unes 12.000 en format electrònic.  

Té dues seus, una al Campus Barcelona-Pedralbes i l'altra al Campus Barcelona-Sant Cugat. Ambdues 
formen part del Servei d'Informació i Coneixement d'ESADE. La biblioteca del Campus Barcelona acull 
el fons bibliogràfic del Centre de Documentació Europea (CDE) d'ESADE. El CDE forma part de la xarxa 
de punts d'informació Europe Direct que la Comissió Europea té en els estats membres i en alguns 
països tercers. El CDE reuneix la major part de la documentació produïda per les institucions 
comunitàries així com les publicacions divulgatives sobre la UE i les estadístiques d'Eurostat. Així 
mateix, la biblioteca del Campus Sant Cugat acull el fons de la Biblioteca Borja, especialitzada en 
teologia, filosofia, Bíblia i història de l'Església, amb un important fons d'arts i ciències humanes i 
socials.  

Finalment, els alumnes d’ESADE poden utilitzar qualsevol de les biblioteques de la Universitat Ramon 
Llull, com a lloc d’estudi, per a consultar la documentació o prendre llibres en préstec. Així mateix, 
mitjançant el servei de préstec consorciat “PUC”, també poden prendre en préstec llibres, de forma 
gratuïta, de les biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC). 

 

Recursos tecnologics 

La infraestructura de tecnologies de la informació d’ESADE té la finalitat de proporcionar els recursos 
necessaris per al compliment dels objectius d’ensenyament i recerca de la institució; es beneficia de la 
tecnologia que utilitzen les empreses més avançades i permet als alumnes i professors conèixer a fons 
les tecnologies de la informació i les seves aplicacions en les operacions i estratègies tant empresarials 
com legals. ESADE disposa d’un equip de persones per a realitzar el manteniment preventiu de les 
aules i la tecnoliga, i també resoldre els problemes que puguin tenir els alumnes i professors amb un 
ampli horari d’atenció a l’usuari. 

Tots els estudiants, així com la resta de comunitat d’ESADE tenen accés individual a la intranet d’ 
ESADE, que és un dels vehicles habituals de comunicació en les activitats acadèmiques i 
administratives. Així mateix, disposen d’una adreça individual de correu electrònic, i accés a un espai 
de disc específic per a cadascun dels estudiants. Es proporciona un compte de Microsoft Office365, 
amb el serveis de ciodeocnferencia Skype Empresarial, correu amb una bústia de 50Gb, un compte 
OneDrive de 1Tb i la descarrega gratuïta del paquet Microsoft Office 364 ProPlus. 

Tota la comunitat d’ESADE disposa d’una targeta personal (TUI) amb la que pot identificar-se 
automàticament per a imprimir, fotocopiar, utilitza-la com a targeta moneder i tenir accés a les 
dependències d’ESADE segons el perfil (alumne, Professorat, PAS). 

L’arquitectura tecnològica d'ESADE és un model client-servidor basat en una xarxa TCP/IP (protocol 
d'Internet) que permet a tots els usuaris accedir als serveis des de qualsevol lloc a les instal·lacions 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://www.bibliotecaborja.org/
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d'ESADE (aules, oficines, sales d'estudi, etc.), des de les seves llars, o des de qualsevol altre ordinador 
connectat a internet (altres escoles, empreses, etc.). 

La xarxa d’ESADE està distribuïda en 3 campus (Barcelona, Madrid i Sant Cugat) i connectada amb 
routers i enllaços dobles per assegurar la seva disponibilitat. Un dels enllaços es realitza mitjançant la 
xarxa de recerca espanyola RedIRIS i l’altre amb Orange. El Campus de Sant Cugat disposa a més de 
tres connexions a la Internet per als usuaris de la wifi. ESADE també disposa de 9 equips de 
videoconferència per a fer sessions tant intercampus com amb altres centres aliens a ESADE. A més, 
té 160 servidors instal·lats con Windows, Linux, i més de 1.400 ordinadors personals connectats a 
aquesta xarxa de 100/1.000 MB.   

Tots els edificis d’ESADE estan coberts per una wifi que permet als estudiants accedir a internet i 
treballar a través d’ordinadors portàtils des de qualsevol ubicació del campus sense connexió física a 
la xarxa. Aquesta xarxa wifi proporciona accés als telèfons, tablets i ordinadors portàtils dels alumnes. 
Els equips que es connecten a la wifi poden fer-ho utilitzant l’estàndard gn, an o l’estàndard ac. 

La típica estació de treball d'usuari al campus consta d'un PC amb un sistema operatiu de Windows 
Professional. Les estacions d'usuari estan equipades amb programes estàndard de l'escola, així com un 
programari especial orientat a determinades categories d'usuaris. ESADE té una llicència de campus, 
que proporciona accés a tots els programes de Microsoft Office365. 

Les aules de PC’s també s'utilitzen com a sales d'estudi quan no hi ha cap sessió programada a l’aula. 
Aquestes estan obertes 110 hores a la setmana i els ordinadors estan disponibles als estudiants al 
voltant del 80% d'aquest temps. 

ESADE compta amb 20 estacions autònomes de Bloomberg per a l'ús d'estudiants i professors. 
Bloomberg ofereix informació financera actual i històrica sobre valors individuals, índexs borsaris, 
valors de renda fixa, entre d’altres. També proporciona previsions d'analistes, perfils d'empreses i 
estats financers, etc. Tenim 10 accessos al programari Thomson Reuters Eikon que combina 
informació, anàlisis i notícies sobre tots els principals mercats financers.  

Campus virtual: La tecnologia com a eina de disseny i impartir cursos 

En l'actualitat, tot el professorat d'ESADE utilitza Moodle per preparar i lliurar les seves classes, totes  
les  assignatures  disposen d’una  pàgina  web  d’assignatura  (en l’entorn Moodle) en que els 
participants troben tots els materials de classe en format digital i permet, com acabem de comentar, 
una comunicació ràpida i fàcil entre el professorat i els estudiants o participants. El curs 17-18 es 
prepara l’actualització de la plataforma per aconseguir que s’adapti millor a les necessitats dels nostres 
estudiants (acció de millora de centre C10) 

La intranet corporativa 

L’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis disposen d’accés a la intranet. Cadascun 
dels usuaris té accés exclusivament a la informació que li correspon segons el perfil que li ha estat 
assignat.  

Des del TIC es proporciona suport a tots els usuaris de la xarxa i equips tecnològics d’ESADE. El nombre 
d’usuaris dels sistemes són 46.867 i les incidències resoltes per l’equip de suport han estat de 14.950. 

També s’ha creat una aplicació mòbil que permet l’accés des d’Android i iPhone al saldo de la targeta 
TUI, a les notes, al calendari acadèmic i als espais de les assignatures de cada alumne. 

Es va detectar la necessitat de millorar la usabilitat de de la intranet MyESADE pels estudiants, i així es 
va reflectir en el Pla de millora de centre C6, i se li dona continuïtat fins la total implementació prevista 
pel curs 18-19. 
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Indicadors dels sistemes de suport a l’aprenentatge (estàndard 5.1 i 5.2)  

Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge  

2017-18 

BBA 

MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA 

EMBA 

Secció 
BBA 

Secció 
BBE 

Secció 
GBD 

EMBA 
Bcn* 

EMBA 
Mad* 

Tutories 
acadèmiques 

3,1 3,3 2,3 4,7 4,8 5 5,0 4,0 6,0 6,7 3,7 3,9 4,1 

Instal·lacions 
(aules i 
espais 
docents) 

6,3 5,8 6,0 5,7 5,9 5,9 5,2 5,7 5,9 5,5 3,9 4,1 4,2 

Biblioteca 5,7 5,5 5,7 4,7 5,2 5,4 6,2 5,2 5,5 5,0 3,4 - - 

Serveis de 
suport 
(matriculació, 
informació...) 

4,8 4,8 3,7 4,2 4,8 5,1 4,8 3,8 5,6 6,5 3,6 4 4,2 

T. Resposta 29,4% 32,4% 27,1% 35,3% 32,1% 26% 27,5% 41,7% 55,6 % 50% 28% 29% 71% 
Escala de l’1 a 7.  
*Escala de l’1 al 5. 
 

Donat que la taxa de resposta ha baixat lleugerament respecte el curs anterior en alguna titulació, des 
del centre es segueix treballant en la conscienciació de l’alumnat en la importància de la seva 
participació en les enquestes ja que són una eina imprescindible per detectar els aspectes del 
programa que funcionen i aquells que cal millorar (Proposta de millora de centre C5).  

 

BBA 
La satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport es manté en termes generals. Els esforços 
fets amb elements d’equipaments com la Bibioteca o les aules permeten obtenir la satisfacció més 
alta.  
Per millorar la satisfacció amb les tutories acadèmiques es reforça l’acció corresponent a la proposta 
de millora BBA9 iniciada el curs 15-16, amb la intervenció dels propis alumnes de cursos superiors com 
a reforç en l’acompanyament dels estudiants internacionals. 
Pel que fa als alumnes del doble grau (GBD) es detecta la necessitat de millorar la informació sobre la 
importància de les enquestes i el significat dels diferents items, especialment en referència a la de final 
de programa. Hi ha hagut una clara desinformació que requereix una millora (BBA16)  
 

MF 

A més de les enquestes, les reunions amb els delegats del curs, així com d’altres sorgides a títol 
individual de forma esporàdica per part d’alguns alumnes, ens ajuden a prendre el pols al programa i 
a comprendre els resultats de les enquestes.  

Respecte de les instal·lacions, i donat que el programa del Máster de Finances és el més nombrós de 
tots en quant a nombre total d’alumnes amb una ràtio de 60 alumnes per aula, es va considerar 
necessari fer el curs 16-17 una proposta de millora (MF4) de crear una aula específica per ells. Els 
alumnes ens han traslladat en ocasions la dificultat de trobar espais per a estudiar o realitzar treballs 
en grup, per tant es vol crear un espai per al Máster de Finances que comprengui la part tecnològica 
que actualment tenen en una aula informàtica dotada de tecnologia amb terminals Bloomberg i que 
es combini amb un espai de treball que s’ajusta a les seves necessitats. Esperem que la nova instal·lació 
corregeixi i millori aquest punt. Així mateix, cal dir que aquesta nova instal·lació estarà a prop de les 
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aules assignades al Master de Fiannces el que facilitarà que s’utilitzi aquesta instal·lació com a espai 
d’estudi. A més, en el mateix edifici, a la mateixa planta, de forma compartida amb el programa MBA, 
els alumnes podran utilitzar unes aules de reunions amb capacitat de 6-8 persones que els permetran 
preparar els treballs en grup.  

La Biblioteca continua sent un espai valorat pels alumnes, però que es fa petit durant els períodes 
d’examens.  

Respecte els serveis de suport, cada any millorem la qualitat i quantitat d’informació que s’ofereix a 
l’alumnat en els períodes de matrícula de cursos, ja que és el propi alumne el responsable del seu 
horari i tría de cursos optatius. Des de programa dissenyem els cursos pensant en que l’alumne pugui 
escollir els temes del seu interès i planificar el seu horari a la seva mida sent així una part activa i 
fonamental del procés.      

 

MIE 

A més de les enquestes, el programa utilitza altres maneres de rebre feedback com poden ser les 
sessions de feedback que es fan de manera formal amb els delegats de curs i que ajuden molt a millorar 
així com les reunions més informals i espontànies amb alumnes que també permeten detectar 
aspectes del programa que s’han de millorar. 

La Biblioteca es important però degut a que ells treballen molt en projectes en grup, doncs la seva 
utilització no és tan constant.  

La satisfacció dels estudiants amb els serveis de suport es manté en un nivell adequat. Amb les nostres 
reunions paròdiques estem treballant constantment en fer l’experiencia dels nostre alumnes molt 
valiosa a tots els nivells. 

 

MGSM 
Tots els valors de satisfacció dels nostres estudiants han estat dins de la normalitat i podem dir que 
estan satisfets amb els sistemes de suport a l’aprenentatge en general. 
 

MIBA 

L’alumnat està globalment satisfet amb els sistemes de suport a l’aprenentatge.  

 

MIM 

En relació a les tutories acadèmiques, de cara al proper curs acadèmic s’han assignat més recursos, tal 
com s’explica en la proposta de millora MIM5.  

De tota manera, a més dels resultat de les enquestes, ens és molt útil el feedback que ens van donant 
els representants del curs en les reunions periòdiques amb direcció de programa per complementar o 
entendre aquestes dades.  

Respecte a la baixada dels serveis de suport es proposa la acció de millora MIM6 que fa refèrencia els 
sistemes de selecció d’optatives, study tours o skills seminars, que requereixen que els alumnes 
planifiquin el seu propi horari i participin activament en el procés.   
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MKT 

Sobre els indicadors de satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge és 
remarcable que el rati de resposta  ha crescut significament des d’un 32,7% al 16-17 a un 55,6% al 17-
18. Aquesta representació més significativa junt amb una avaluació més positiva en les tutories 
acadèmiques (que pasen d’un 4,9 a 6 punts sobre 7 al 17-18), en els serveis de biblioteca (que pasen 
d’un 4,6 a un 5,5) i en els serveis de suport (que pasen d’un 4,6 a un 5,6) evidencien els esforços per a 
la millora continua que inspiren la nostra direcció. 

 

MRes 
Al 2017-18,  la percepció de l’alumne respecte a recursos disponibles ha millorat. Els 2 indicadors que 
destaquen més son: 
-Tutories acadèmiques. El sistema de tutories per donar suport al alumnes en el procés d’escriptura de 
la master thesis, ha estat ben valorada pels alumnes. 
-Serveis de suport. Desde programa s’està en constant contacte amb els Class Representatives per 
detectar els temes que els preocupen, i així  l’alumne es pot centrar exclusivament en els temes 
acadèmics, i això ho han valorat positivament. 
 

MBA 

El nivell de satisfacció de les tutories acadèmiques es manté estable.  

Per millorar en general el suport a l’aprenentatge es proposa com a acció de millora (MBA11) la creació 
d’un paltó de gravació que els proporcioni les eines necessàries per desenvolupar les habilitats de 
comunicació. 

Es considera important que els estudiants puguin obtenir experiència directe en el funcionament dels 
mercats financers i aprendre les funcions bàsiques de la professió de trader, per aquest motiu i tal i 
com està reflectit al Pla de millora del programa (MBA6) proposat el curs passat, s’està treballant en 
el disseny d’una Trading Room de cara al curs vinent. 

 

EMBA 

Els resultats obtinguts son molt bons, es situen entorn al 4 en una escala de l’1 al 5, però la taxa de 
resposta de les edicions del campus Barcelona continuen sent baixes i per aquesta raó es manté en el 
pla de millora l’ acció EMBA3 per aconseguir augmentar el numero de respostes.  

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en aquest 
informe de seguiment: 

L’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència en tots els programes ja que tant el seguiment 
personalitzat dels estudiants, l’orientació professional per facilitar la incorporació dels graduats al 
mercat laborat, i les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge són molt adequades i adients 
a les titulacions, tal com reflexa l’elevat grau de satisfacció per part dels participants.  
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3.6. Qualitat dels resultats dels programes del centre 

En els apartats següents, detallats per cada titulació, podrem constatar com els resultats 
d’aprenentatge són els pretesos i corresponen al nivell del MECES, i com les diferents activitats 
formatives i sistemes d’avaluació ajuden  a aconseguir aquests resultats d’aprenentatge. 

Cal destacar que els esforços empresos (acció de millora de centre C2) en cursos anteriors per garantir 
el nivell d’internacionalització de les titulacions d’ESADE han estat tot un èxit.  Amb la implantació de 
la nova titulació del MIBA i també amb la segona edició del MGSM s’ha reforçat aquesta dimensió 
internacional característica dels programes d’ESADE. 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
2017-18 

BBA BBE GBD 

Estructura i aprenentatge 5,3 4,0 5,4 

Impacte personal als estudiants   6,0 5,5 5,6 

Serveis i equipaments 6,0 5,5 5,7 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,7 4,5 5,4 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 6,0 4,8 5,5 

Satisfacció amb el TFG 6,2 

Satisfacció amb el Pràcticum 4,7* 

% resposta 29,4% 32,4% 27,1% 
Escala de l’1 al 7. * Escala de l’1 al 5. 

La satisfacció dels estudiants amb l’experiència educativa global es bona, i augmenta en els principals 
apartats, gràcies a la reestructuració dels dos últims cursos que es va proposar (proposta de millora 
BBA4) i ha estat implementada.  
Com en la majoria d’indicadors, tenim una satisfacció més elevada entre alumnes de les seccions 
bilingües (BBA) que la realitzada en anglès: les raons són les dificultats viscudes de no tenir un suport 
familiar i l’estructura del programa molt diferenciada respecte a les seves experiències anteriors. Per 
aquesta raó es continua treballant amb l’acció de millora de socialització proposada el curs 15-16 
(BBA9).   

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

2017-18 

BBA BBE GBD 

Escala 
de l’1 al 

7 

% 
respostes 

Escala 
de l’1 al 

7 

% 
respostes 

Escala de 
l’1 al 7 

% 
respostes 

Satisfacció global de les 
assignatures obligatòries 

5,4 
52,3% 

5,5 
46,0% 

5,5 
46,6% 

Satisfacció global de les 
assignatures optatives 

6,0 5,7 5,7 

Satisfacció global del professorat 
de les assignatures obligatòries 

6,1 
42,3 % 

5,5 
38,5% 

5,6 
38,2% 

Satisfacció global del professorat 
de les assignatures optatives 

6,1 6,0 5,9 
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La satisfacció amb la seva experiència acadèmica és molt positiva, tant per a les assignatures com el 
professorat, (valors al voltant del 6 sobre 7 per totes les assignatures obligatòries i optatives).  A més, 
s’ha arribat a un % de resposta molt adequat. La millora en la valoració de les assignatures optatives 
ha estat possible gràcies a les accions BBA6 i BBA7 que han incrementat la varietat en l’oferta.  

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 2017-18 

Taxa rendiment 98,7% 

Taxa d’eficiència 95,9% 

Taxa de graduació      77,7% * 

Taxa d’abandonament      4,2% ** 
* Cohort 2013-14. **Cohort 2011-12. 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs  

Indicador 
2017-18 

BBA - BBE GBD 

Taxa d’abandonament 3,9% 6,1% 

Taxa de presentats 97,1% 99,5% 

Taxa d’èxit 96,4% 98,0% 

Taxa de rendiment  93,5% 97,4% 

Els resultats globals són molt positius i, en general han millorat respecte al curs acadèmic anterior. La 
taxa d’abandonament ha millorat molt significativament gràcies a la implementació de les  propostes 
que han estat incloses en el pla de millora en els curs anteriors (BBA2, BBA3, BBA5, BBA6 i BBA7). 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

*Dades sobre GBD cohort 12-13. Escala de l’1 a 7.  

Els ratis d’ocupació dels estudiants segueixen essent molt bons, sent molt satisfactòria la inserció 
laboral del estudiants (un 94% dels que busquen feina activament estan ocupats els tres mesos des de 

Indicador 

BBA 

2017-18 

Valors  
Sobre el total de la cohort 

% Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
BBA i BBE: 46%(94% dels 

actius) 
GBD: 50%* 

 
 
 
- 

Aturats 
BBA i BBE: 3% 

GBD: 3%* 

Inactius 
BBA i BBE: 39%  

GBD: 44%* 

Sense informació 
BBA i BBE: 12%  

GBD: 3%* 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la 
formació teòrica* 

Qualitat dels mètodes d’ensenyament 
5,3 (BBA) 

4,0 (Secció BBE)    
5,4 (Secció GBD) 

 
29,4% (BBA) 

32,4% (Secció BBE) 
27,1% (Secció GBD) 

Satisfacció amb la 
formació pràctica* 

Quina és la teva opinió sobre la 
formació rebuda i la seva aplicabilitat. 

5,5 (BBA) 
5,3 (Secció BBE)    
5,3 (Secció GBD) 
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la finalització dels estudis).   Així i tot, es proposa una nova acció de millora per maximitzar el contacte 
d’alguns estudiants des de l’inici dels estudis amb el món professional (BBA13).  
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Màster Universitari en Finances (MF) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
MF 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5,0 

Impacte personal als estudiants   4,2 

Serveis i equipaments 4,8 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,9 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 4,4 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 35,3% 
Escala de l’1 al 7. 

La satisfacció dels alumnes amb l’estructura del programa ha pujat mig punt com a resultat de la nova 
manera d’estructurar els exàmens, fruit de la millora MF1, que epermet preparar-los amb més temps, 
així com la incorporació d’assignatures optatives de l’àrea de finances que demanda el mercat actual 
(MF9). La valoració de serveis i equipaments, tal i com ja hem comentat, esperem que canviï en el 
proper curs gràcies al Finance Lab que combinarà tecnologia i espai (pla de millora MF4).  

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

MF 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,3 
46,7% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 5,7 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,4 
40,0% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 5,9 

La satisfacció dels estudiants amb la seva experiència acadèmica es positiva, tant per les assignatures 
com el professorat (valors sobre el 5 de 7 per totes les assignatures). Els nivells estan pràcticament 
com en el curs 2016-17. El programa i la Direcció dels Departaments busquen els millors professionals 
de cada àrea, per a fer l’experiència educativa de l’alumne el més satisfactòria possible.   

 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MF 

2017-18 

Taxa rendiment 99,0% 

Taxa d’eficiència 95,3% 

Taxa de graduació  91,7%* 

Taxa d’abandonament  7,8%** 
* Cohort ingrés 2016-17. ** Cohort 2017-18. 
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El Màster de Finances ha millorat totes les taxes; veiem que el programa està funcionant de manera 
eficient i té uns bons nivells pel que fa al rendiment i eficiència. La taxa de graduació també ha 
augmentat i es situa en quasi 92%. Donades les característiques d’especificitat de la titulació, això com 
la complexitat i l’exigència del programa es valora molt positivament aquesta dada. Veiem que seguim 
reduint el nombre d’alumnes que abandonen el programa o s’endarrereixen en la seva finalització, 
reduint en quasi 3 punts la taxa d’abandonament. 
 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

*Escala de l’1 al 7. 

Les taxes d’ocupació de la promoció del 2017-18 són del 91% sobre els que busquen feina, i l’adequació 
de les funcions respecte la titulació és del 100%. Relacionat amb aquest punt, la satisfacció amb  
l’aplicabilitat de la formació a les seves tasques laborals s’ha incrementat respecte el curs anterior, fet 
que indica que el programa s’adapta a les necessitats del mercat laboral. Respecte les dades que 
mostra la taula, la dada negativa és la satisfacció amb la formació teòrica; des de programa 
implementem canvis i actualitzacions constants que millorin la qualitat de l’ensenyament (MF7 i MF8).  

 

  

Indicador 

MF 

2017-18 

Valor 
sobre el total de la cohort 

% Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
44%, 

(91% dels actius) 
 
 
 
- 

Aturats 4% 
Inactius 49% 
Sense informació 3% 

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100% 
Universitàries 0% 
Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

4,2 
 
  

32,1% 
Satisfacció amb la formació 
pràctica*  

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

5,3 
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Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador MIE 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5,0 

Impacte personal als estudiants   3,8 

Serveis i equipaments 4,8 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,3 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 4,2 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 32,1% 
Escala de l’1 al 7. 

 
La satisfacció dels estudiants amb l’experiència educativa global es bona. Les accions de millora MIE2 
i MIE3 iniciades en el curs 15-16, i la MIE6 del curs 16-17 han contribuït a obtenir una valoració positiva 
(5 sobre 7) de l’estructura i aprenentatge. Per millorar l’impacte personal i els serveis i equipaments, 
hem treballat en l’apertura de la Rambla of Innovation i els seus espais amb la idea de integrar-los en 
les activitats acadèmiques (MIE8 i MIE13).  
 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

 
Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

MIE 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 6,0 
33,5% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 5,6 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,7 
28,2% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,0 

 
El grau de satisfacció dels estudiants amb la seva experiència acadèmica en general, amb els professors 
i a les assignatures, segueix sent molt alt (al voltant del 6 sobre 7). 
 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MIE 

2017-18 

Taxa rendiment 97,4% 

Taxa d’eficiència 91,1% 

Taxa de graduació  79,0%* 

Taxa d’abandonament  16,7%** 
*Cohort 2016-17. ** Cohort 2017-18. 

 
Com podem observar a la Taula 6.3, el programa MIE està funcionant de manera eficient i té molt bons 
nivells pel que fa al rendiment i eficiència. Respecte la taxa de graduació ha millorat respecte al curs 
anterior. El 79% es degut a que molts alumnes decideixen posar en pràctica el que han aprés i creen la 
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seva empresa inclús abans d’acabar amb el requisits obligatoris del màster. Normalment es tracte del 
seu projecte Final de Màster que alguns posposen pel següent curs acadèmic, fet que afecta la taxa 
d’abandonament i per al qual s’ha establert una acció de millora (MIE16) per ajudar-los a finalitzar 
abans el seu TFM. El programa proposa amb l’acció de millora MIE13, incrementar encara més els TFM 
vinculats a la creació de noves empreses.   
 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

*Escala de l’1 al 7. 

Les dades d’ocupació dels nostres alumnes de la promoció del 2017-18 són bones. Amb les dades de 
la taula podem afirmar que, en general, després de la graduació del MIE, els estudiants tenen 
oportunitats atractives per a desenvolupar-se com a emprenedors i en les seves carreres professionals. 
Per continuar ajudant els estudiants a desenvolupar-se en aquest sentit, es proposa una acció de 
millora (MIE13) que els posarà en contacte amb emprenedors a través de la Rambla de la Innovació.   
La direcció de programa està  en contacte amb alumni per compartir la seva experiència a l’hora de 
centre i llançar una empresa. 

 

 

  

Indicador 

MIE 

2017-18 

Valor 
sobre el total de la cohort 

% Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 34% 
(87% sobre actius) 

 
 
 
- 

Aturats 5% 

Inactius 52% 

Sense informació 9% 

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 4,2 

 
 

32,1% Satisfacció amb la formació 
pràctica* 

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

5,3 
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Màster Universitari en Gestió d’Empresas Globals (MGSM) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
MGSM 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5 

Impacte personal als estudiants   5,5 

Serveis i equipaments 5,8 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,5 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,9 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 23% 
Escala de l’1 al 7. 

 

La taula 6.1 indica un nivell de satisfacció amb el suport, en general, elevat. No obstant això, es proposa 
una sèrie d’accions de millora, donada la complexitat del programa, per millorar els serveis de suport, 
coordinar el flux de treball en els tres terms, equilibrar les càrregues de treball i millorar 
l’acompanyament en la incorporació al mon professional (MGSM2 i MGSM3 estan en progrés; A més 
es proposa l’acció de millora MGSM4 per seguir millorant la satisfacció amb el TFM). I les  propostes 
de millora MGSM5 i MGSM6 SÓN NOVES. 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

MGSM 

2017-18 

ESADE UVA Lignan 

Escala de 
l’1 al 7 

% 
respostes 

Escala de 
l’1 a 5. 

Escala de 
l’1 al 7 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 6,1  
51,4% 

3,9 4 

Satisfacció global de les assignatures optatives NA NA NA 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 6,2  
41,8% 

4,7 3,8 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives NA NA NA 

NA: el programa no té assignatures optatives 

 
En general els estudiants estan satisfets amb el rigor acadèmic i els continguts dels cursos, tant a ESADE 
com a les escoles partners.        
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3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MGSM 

2017-18 

Taxa rendiment 100% 

Taxa d’eficiència 100% 

Taxa de graduació  100%* 

Taxa d’abandonament  1,7%** 
*Cohort ingrés 16/17. **Cohort ingrés 17/18. 

En general, els resultats globals són molt positius. En concret, sobre la t. d’abandonament aquest curs 
acadèmic hi va haver una baixa acadèmica i una baixa voluntària. 

 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

* Escala de l’1 al 7.  
 

En general, les dades de col·locació són molt bones si es té en compte el perfil molt internacional que 
té el programa. Aquest perfil fa que els estudiants busquin treballs en entorns globals que 
freqüentment porten més temps els seus processos de selecció.   

 

  

Indicador 

MGSM 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
65% 

(90% sobre actius) 

- 

Aturats 7% 
Inactius 25% 
Sense informació 3% 

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100% 
Universitàries 0% 
Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

5 

23% 

Satisfacció amb la formació 
pràctica*  

Quina és la teva opinió sobre la 
formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

5,1 
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Màster Universitari en Anàlisi de Dades per als negocis (MIBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
MIBA 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 4,2 

Impacte personal als estudiants   5,1 

Serveis i equipaments 5,8 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,8 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,1 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 27,5% 
*Escala de l’1 al 7. 

 

L’alumnat està globalment satisfet amb els sistemes de suport a l’aprenentatge. Cal remarcar que 
aquests nivells de satisfacció es consideren destacables, tenint en compte que aquesta és la primera 
impartició d’aquest programa. 

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador  

MIBA 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,0 
48,6% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 6,0 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,6 
35,5% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,0 

 

Cal remarcar que aquests nivells de satisfacció es consideren destacables, si considerem que aquesta 
es la primera impartició d’aquest programa. 

 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MIBA 

2017-18 

Taxa rendiment 99,5% 

Taxa d’eficiència 97,5% 

Taxa de graduació  nd 

Taxa d’abandonament  17,5%* 
*Cohort ingrés 17/18. 

Els resultats dels indicadors són molt positius, i més, tenint en compte,  que aquesta és la primera 
impartició d’aquest programa 
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3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 

Taula 6.6. Inserció laboral  

**Escala de l’1 al 7.   

Les dades d’ocupació dels nostres estudiants són positives. Respecte a les dades de satisfacció amb la 
formació rebuda també són positives, estan entorn al 4 relacionat amb la formació teòrica i al 6 sobre 
7 en la formació pràctica.  

 

  

Indicador 

MIBA 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
53% 

(96% sobre actius) 
 
 
 
- 

Aturats 4% 

Inactius 33%  

Sense informació 10%  

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100%  

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica** 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

 
4,2 

 

 
27,5% 

Satisfacció amb la formació 
pràctica**  

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

 
5,6 
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Màster universitari en Gestió Internacional (MIM) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
MIM 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 4,0 

Impacte personal als estudiants   5,1 

Serveis i equipaments 5,1 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,4 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 4,4 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 41,7% 
Escala de l’1 al 7. 

 
Més enllà dels resultats de les enquestes, el feedback que programa rep dels representants dels 
estudiants durant el curs acadèmic ens permet entendre i interpretar aquestes dades. En aquest sentit, 
la informació rebuda fa pensar que la petita davallada respecte del curs anterior és deguda a que en 
una de les dues seccions es va crear un clima poc favorable entre diferents estudiants amb opinions 
contraposades. Això ha fet que les avaluacions de professors o assignatures hagin sigut molt diferents 
entre seccions. Per millorar aquests resultats es planteja una proposta de millora (MIM4) en referència 
a alguns aspectes dels projectes transversals del programa. Aquests projectes van ser fruit de l’acció 
de millora MIM1 del curs 16-17, i ha ajudat en part a la satisfacció positiva sobre l’impacte personal 
del programa en els estudiants.   

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 
 

Indicador 

MIM 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,4 
43,2% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 5,6 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,7 
35,3% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 5,7 

 
La valoració global es manté a un nivell molt alt i, en particular, s’ha incrementat la satisfacció global 
del professorat de les assignatures optatives. Tant per les assignatures com pel professorat totes, es 
mantenen molt per sobre del 5 sobre 7. 
El programa proposa com a acció de millora estudiat un nou sistema de selecció d’optatives per 
aconseguir que els alumnes siguin més responsables en la seva planificació d’horaris (MIM6). 
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3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MIM 

2017-18 

Taxa rendiment 99,1% 

Taxa d’eficiència 92,2 

Taxa de graduació  93,1%* 

Taxa d’abandonament  7,6%** 
 *Cohort ingrés 16/17. ** Cohort ingrés 17/18. 

Com podem veure a la taula 6.3, els resultats globals de la titulació presenten unes taxes molt bones 
(encara millors que l’any anterior). Actualment, seguim reduint els alumnes que abandonen el 
programa o que endarrereixen la seva finalització a gairebé la meitat comparant amb la mateixa dada 
del 16-17 (hem passat d’un 13,33% a un 7,63%) i seguim incrementant el número de graduats. 

 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

* Escala de l’1 al 7.  

 

El % d’ocupació sobre els que busquen feina presenta de millora bastant elevada respecte el curs 
passat (de un 86% passem a un 93%). 

En relació a la satisfacció amb la formació rebuda, tal com s’ha comentat en apartats anteriors, s’ha 
proposat l’acció de millora MIM3, amb l’objectiu de millorar la formació que reben els estudiants.  

En qualsevol cas estem satisfets amb l’increment que s’ha produït en el percentatge de resposta. Això  
ha estat possible amb les accions implementades respecte a la proposta de millora del Centre (C5)  de 
cursos anteriors.  

 

  

Indicador 

MIM 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 40% (93% sobre actius)  
 
 
- 

Aturats 3%  

Inactius 52%  

Sense informació 5%  

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100%  

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

 
4,0 

 
  
 

41,7% 

 Satisfacció amb la formació 
pràctica*  

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

 
4,7 
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Màster universitari en Direcció de Marketing (MKT) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador MKT 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5,1 

Impacte personal als estudiants   5,8 

Serveis i equipaments 5,2 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,3 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,3 

Satisfacció amb el TFM 5,7 

% resposta 55,6 % 
*Escala de l’1 al 7. 

 
És gratificant comprovar que ha evolucionat positivament el rati de resposta, donats els esforços que 
s’han fet des del centre en aquest sentit.  
A més tots els indicadors mostren una valoració més positiva: l’estructura i aprenentatge es valora 
amb un 5,1 en relació amb un 4,3 al 16-17, l’impacte personal als estudiants amb un 5,8 respecte a un 
5,3 al 16-17; els serveis i els equipaments amb un 5,2 (i un 4,7 al 16-17), la voluntat de tornar a repetir 
el mateix títol amb un 5,3 (i un 4,6 al 16-17) i la voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat amb 
un 5,3 en relació amb un 4,7 al 16-17. Aquests increments són fruit de les accions de millora dutes a 
terme en els cursos anteriors. Per a aquest curs es proposa l’acció MKT7 que pretén insistir en el 
coneixement per part dels estudiants de les dades i procediments clau. 
 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

MKT 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,8 
55,2% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 6,2 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,9 
50,3% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,3 

 

La valoració global de les assignatures del programa continua l’evolució positiva dels darrers anys i 
presenta uns valors especialment favorables, la qual cosa posa de manifest l’efectivitat de les accions 
per a la millora continua dels passats cursos (MKT1, MKT2 i MKT3): la valoració d’un 5,8 com a 
satisfacció global de les assignatures obligatòries respecte a un 5,3 al 16-17, al professorat d’aquestes 
assignatures amb un 5,9 en relació a un 5,6 al 16-17. Cal destacar que l’acció de millora MKT3 
implementada ha contribuït al fet que les assignatures optatives obtinguessin uns magnífics resultats: 
un 6,2 sobre 7 al 17-18 respecte a un 5,5 al curs anterior, i en relació amb el professorat d’aquestes 
assignatures arribem fins un 6,3 respecte a un 5,7 al 16-17.   
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3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MKT 

2017-18 

Taxa rendiment 99,1% 

Taxa d’eficiència 92,9% 

Taxa de graduació  91,8%* 

Taxa d’abandonament  9,7%** 
 *Cohort ingrés 16/17.  **Cohort ingrés 17/18.   

  
Els indicadors sobre resultat global de la titulació mostren una clara evolució positiva, tots ells. Així la 
taxa de rendiment arriba fins un 99,06% al 17-18 tenint com a referència el 97,7% i un 92,9% als cursos 
16-17 i 15-16 respectivament. La taxa d’eficiència mostra també una millora passant d’un 90,8% a un 
92,94% i la taxa de graduació d’un 83,9% a un 91,75%. 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

*Dades sobre el total d’actius (estudiants buscant feina). **Escala de l’1 al 7.  

 

Les dades d’ocupació dels nostres estudiants segueixen sent positives, en general la acció de millora 
MKT2 ha ajudat a que la taxa d’ocupació sigui correcta: d’un 88% sobre els que busquen feina tres 
meses després d’haver acabat el programa, tot i que l’any anterior va ser d’un 92%. El fet d’haver reduït 
significativament el nombre total d’alumnes, de 97 a 62 alumnes, i per tant la base per al càlcul pot 
estar impactant de forma determinant el rati i per tant s’ha d’interpretar amb prudència també tenint 
en compte que les dades de ‘satisfacció amb la formació teòrica’ han millorat amb un 5,1 sobre 7 al 
17-18 respecte un 4,3 al 16-17, i un 5,5 ‘la satisfacció amb la formació pràctica’ respecte a un 4,3 el 16-
17. 

Es continuarà treballant estretament amb el Servei de Carreres Professionals (SCP) per incidir en les 
àrees d’interès del programa des d’un punt de vista de reclutament (MKT4). 

Indicador 

MKT 

2017-18 

Valor 
sobre el total de la cohort 

% Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
34% 
(88% 

Sobre actius) 

- 

Aturats 5% 

Inactius 58%  

Sense informació 3%  

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100%  

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica** 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

5,1 
 
  
 

55,6% 
 

Satisfacció amb la formació 
pràctica**  

Quina és la teva opinió sobre la 
formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

5,5 
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Màster universitari en Investigació en Ciències de la Gestió (MRes) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

 

  

 

 

 

 

 

En termes generals els alumnes estan satisfets amb el programa. Els indicadors més ben valorats són, 
com l’any anterior impacte personal i voluntat de repetir el mateix títol. Ambos indicadors són un reflex 
de l’impacte que te el programa en els alumnes. Això juntament amb el numero de MRes que 
transfereixen al PhD amb èxit (11 de 12 al 2017-18), ens permet constatar que els canvis que es van 
fent al programa i el suport proper que se’ls dona, son productius i ben valorats  

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

 
Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa  

Indicador 

MRes 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 6,6 
83% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 6,0 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 6,5 
86% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,2 

 

El MRes es un programa molt ben valorat tant pel que fa a les assignatures com al professorat.  

 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MRes 

2017-18 

Taxa rendiment 100% 

Taxa d’eficiència 100% 

Taxa de graduació  100%* 

Taxa d’abandonament  9,1%** 
 *Cohort ingrés 16/17. **Cohort ingrés 15/16.  
 

 Indicador 
MRes 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5,5 

Impacte personal als estudiants   5,8 

Serveis i equipaments 5,2 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,8 

Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat 5,5 

% resposta 50% 
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Al curs 2017-18, encara tenim constància d’un alumne que es va matricular al 2015-16 i es va donar de 
baixa, per això surt el 9% com a taxa d’abandonament. La resta, com es habitual al MRes, es gradua el 
100% en el mateix any d’ingrés i per tant la taxa de rendiment es del 100%. 

 

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

Taula 6.6. Inserció laboral 

Indicador 

MRes 

2017-18 

Valor 
sobre el total de la cohort 

% Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 100%  
 
 
 

- 

Aturats 0% 

Inactius 0% 

Sense informació 0% 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries - 

Funcions no universitàries - 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

5,5 
 
 

50% 
Satisfacció amb la formació 
pràctica* 

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

6,3 

*Escala de l’1 al 7.  

Al curs 2017-18 11 dels 12 alumnes,11 van passar al PhD d’ESADE. El que no va ser acceptat, va entrar 
en un altre programa doctoral fora del país. Ha estat un any molt fructífer, on la diversitat i qualitat 
dels alumnes del Master ha propiciat que, gairebé tots, poguessin ser acceptats al PhD. 

De nou en aquesta taula es veu que l’alumne del MRes esta molt satisfet amb el programa, ja que 
valora amb un 6.3 la formació rebuda i la seva aplicabilitat. 

 

  



 

  

Informe de Seguiment del Centre 2017-18  Pàg. 82 
Centre ESADE – Business School 

 
 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 
MBA 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 3,6 

Impacte personal als estudiants   3,8 

Serveis i equipaments 3,5 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,1 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 4,1 

Satisfacció amb el TFM 5,2* 

% resposta 28% 
Escala de l’1 al 5.*Escala de l’1 al 7. 

Tot i els bons resultats de satisfacció obtinguts, en el curs acadèmic 2017-18 s’han introduït millores al 
currículum en estructura, temporalitat, metodologia i contingut, que preveiem que es traduiran en 
una major satisfacció per part dels estudiants en futures promocions (MBA7, MBA8).  

Pel que fa a serveis i equipaments, l’acció de millora MBA11 proposa la creació d’un plató de gravació. 

Pel que fa al Treball de Final de Màster, encara que els resultats de satisfacció requerien millores, 
durant el curs 2016-2017 es va presentar una sol·licitud de modificació per al curs acadèmic 2017-18 
(MBA5). En aquesta modificació, que es va aprovar favorablement, es plantejà l’opció de simplificar 
els formats existents a un sol format (Projecte de Consultoria – Consulting Project), que tots els 
alumnes completen simultàniament al final del primer curs. En la primera edició d’aquesta nova 
estructura, es simplifica significativament la gestió dels equips i projectes. Una vegada consolidat 
aquest nou format, s’espera veure un increment progressiu en la satisfacció per part del col·lectiu 
d’alumnes. 

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador  

MBA 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,8 
42,6% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 6,2 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 5,8 
36,6% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,3 

 

Cal destacar les bones valoracions de les assignatures troncals. El professorat fa una gran tasca en 
utilitzar diferents metodologies docents que permetin als alumnes assimilar els conceptes d’una forma 
natural. Aquest fet és especialment rellevant tenint en compte la heterogeneïtat del col·lectiu 
d’alumnes MBA, amb les seves diverses procedències geogràfiques, d’experiència professional i 
procedència acadèmica. A més, les accions de millora (MBA1 i MBA3) ja consolidades han ajudat que 
la satisfacció dels estudiants amb les assignatures es mantingui altes. 
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Des del programa, es fa un seguiment exhaustiu dels resultats de satisfacció obtinguts pel professorat 
i especialment de les noves incorporacions al programa. En aquest sentit, els mecanismes de 
coordinació existents permeten una comunicació constant entre el col·lectiu d’estudiants i el 
professorat. La nova estructura de dues reunions trimestrals amb el col·lectiu de delegats, que es vol 
consolidar amb l’acció de millora MBA12, afavoreix aquest seguiment i impacta positivament en els 
resultats de satisfacció. 

 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MBA 

2017-18 

Taxa rendiment 99,2% 

Taxa d’eficiència 97,9% 

Taxa de graduació  99,4%* 

Taxa d’abandonament  6,4%** 
* Cohort ingrés 2015-16. ** Cohort ingrés 2016-17. 

 

Durant el procés d'aprenentatge, s'utilitzen diverses eines per detectar problemes i barreres 
d'aprenentatge. El programa disposa de sistemes d'avaluació que permeten controlar el procés 
d'aprenentatge a partir del feedback proporcionat pels professors. L’equip de Programa es reuneix al 
final de cada trimestre per detectar qualsevol problema rellevant i assegurar que es posen tots els 
mitjans per corregir-ho i manté una política de "porta oberta" que permet als estudiants ser proactius 
i buscar ajuda dels professors i del Programa abans que es trobin en dificultats. El professorat de 
l’assignatura i la Direcció del Programa realitzen el seguiment de l'efectivitat del suport donat als 
estudiants que tenen dificultats. En casos extrems i sota determinades circumstàncies, ESADE pot 
recomanar la baixa de l'estudiant (ja sigui de forma temporal –excedència- o permanent –baixa 
acadèmica-). Durant el curs 2017-18 es comença a treballar en un nou servei de suport:  l’International 
Student Advisor (MBA10). Conjuntament amb les diferents Direccions de Programa, es treballa en la 
definició de tipus d’acompanyaments i necessitats més freqüents per tal de disposar de protocols i 
mecanismes específics internament. D’aquesta manera es poden gestionar casos excepcionals amb 
l’antelació necessària per tal que el programa pugui vetllar pel benestar del col·lectiu d’alumnes i, en 
conseqüència, disminuir al màxim possible la taxa d’abandonament. Es preveu la total implementació 
d’aquesta figura i protocols per al curs posterior 2018-19. 
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3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 

Taula 6.6. Inserció laboral  

*Escala de l’1 al 7.  

 

Tenint en compte que el programa MBA no és un programa especialitzat en una àrea funcional 
concreta de l’empresa sinó que pretén enfocar-se en el desenvolupament de capacitats i habilitats 
d’alta direcció, es considera que el 100% dels graduats desenvolupen tasques vinculades al títol. La 
satisfacció en quant a la formació teòrica i pràctica és alta i es manté força estable, amb variacions 
mínimes d’un any a l’altre.  

Indicador 

MBA 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 71% (93% sobre actius)  
 
 
- 

Aturats 5% 

Inactius 21%  

Sense informació 3%  

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100%  

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat d’ensenyament en 
general 

4,8  
 

28% Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

5,0 

Satisfacció amb la formació 
pràctica*  

Quina és la teva opinió sobre 
la formació rebuda i la seva 
aplicabilitat. 

 
5,5 
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Màster universitari en Executiu en Direcció d’Empreses (EMBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i amb el 
nivell MECES de la titulació. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Indicador 

2017-18 

EMBA Bcn EMBA Mad 

Escala de l’1 al 5 Escala de l’1 al 5 

Estructura i aprenentatge 4,3 4,0 

Impacte personal als estudiants   4,3 4,1 

Serveis i equipaments 4,5 4,6 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol - - 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 75% 75% 

Satisfacció amb el TFM 4,4 

% resposta 29% 71% 
. 
 

Destaquem aquests bons resultats del programa, especialment tenint en compte els perfils dels 
participants amb una experiència laboral àmplia, han valorat per sobre del 4 sobre 5 en tots els 
indicadors. Respecte al TFM cal destacar que l’acció de millora establerta en el curs anterior (EMBA2) 
ha ajudat a aconseguir a aquest bon resultat. 

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

 
Escala de l’1 al 7 

2017-18 

EMBA-S EMBA-Mad S EMBA-Mod EMBA-Q 
Valor 

EMBA mitjana 

Satisfacció global de les assignatures 
obligatòries 

6,0 5,9 6,2 5,9 6,0 

Satisfacció global de les assignatures 
optatives 

6,1 5,8 6,3 6,0 6,1 

% respostes  50% 61% 43% 44% 49% 

Satisfacció global del professorat de 
les assignatures obligatòries 

6,1 6,2 6,2 6,0 6,1 

Satisfacció global del professorat de 
les assignatures optatives 

6,2 5,8 6,0 6,0 6,0 

% respostes  47% 60% 38% 40% 44% 

 

Destacar que la valoració global tant de les assignatures como del professorat per totes les edicions 
del programa ha segut molt positiva, estan per sobre el 6 de 7. L’acció de millora EMBA1 implementada 
en els cursos 16-17 i aquest curs 17-18 ha contribuït a consolidar una molt bona valoració de les 
assignatures optatives del programa.  
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3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
EMBA 

2017-18 

Taxa rendiment 97,8% 

Taxa d’eficiència 88,8% 

Taxa de graduació  90,07%** 

Taxa d’abandonament  10,6%*** 
**Cohort ingrés 15/16. ***Cohort ingrés 15/16.   

Els indicadors acadèmics del programa son molt positius, s’ha millorat la taxa d’eficiència respecte 
l’anterior curs. Tot i que la t. d’abandonament s’ha incrementat es un valor raonable per aquest tipus 
de programa.  

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

 

*Escala de l’1 al 5. 

D’acord amb els requisits d’ingrés, tots els estudiants de l’EMBA estan treballant mentre realitzen el 
programa. Per tant, els nivells d’ocupació i adequació de les seves funcions és del 100%.  Respecte els 
resultats de satisfacció amb la formació rebuda, es mantenen en línia amb el curs anterior i són 
adequats i positius, estan per sobre del 4 sobre 5. Mencionar també que l’acció de millora establerta 
en el curs anterior (EMBA2) sobre els TFM ha donat un impuls a aquells alumnes amb un perfil més 
emprenedor en l’aspecte del seu creixement professional. També, ha ajudat a millorar els resultats de 
satisfacció amb la formació rebuda.  

 

 

Valoració global de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en 
aquest informe de seguiment: 

L’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència ja que els assoliments dels estudiants en les 
assignatures i en el TFM posen de manifest el seu alt nivell de formació; les activitats docents, 
metodologies i sistemes d’avaluació són molt adequats per assolir els resultats d’aprenentatge 
desitjats; els indicadors són coherents amb les respectives titulacions i mostren la millora continua, i 
les taxes que mostren la inserció laboral són superiors a les habituals en l’àmbit del management. 

 

Indicador 

EMBA 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació Ocupats 100% 

 
- Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 0% 

Funcions no 
universitàries 

0% 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat 
d’ensenyament en 
general 

4,3 (edic. Bcn) 
4,0 (edic. Mad) 

29% (edic. Bcn) 
71% (edic. Mad) Satisfacció amb la formació 

pràctica*  
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4. Valoració i proposta del pla de millora 
Taules de seguiment i de propostes de Plans de Millora del centre i per als programes 

Seguiment i Pla de millora futur: CENTRE 

Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; S: Seguiment; A: Acreditació) 

CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

C1 14-15 T S 

Millorar la coordinació del 

professorat i les matèries. 

Assolir la màxima coordinació 

entre docents (evitar solapament 

de continguts, gestionar la càrrega 

de treball dels estudiants, etc.). 

Incidir en les reunions amb 

el professorat sobre la 

coordinació amb aquest 

tema. Treballar amb els 

departaments acadèmics 

per tal de que en les 

assignatures optatives es 

treballin temes de manera 

transversal. 

Responsables 

acadèmics de 

Programa 

Direccions de 

Programa 

Professorat 

15-16 16-17 17-18 

Responsables 

acadèmics de 

Programa 

Direccions de 

Departament  

Professorat 

No 

Reunions a nivell de programa amb 

professorat i direccions de 

departament. (Veure apartat 3.1.4) 

S’han incrementat les reunions 

amb el professorat sobre la 

coordinació, i aquesta ha 

millorat en la majoria de les 

titulacions. Es consolida 

aquest increment de cara al 

futur. 

C2 14-15 T S 

Mantenir el nivell 

d’internacionalització en els 

programes. 

Fer un seguiment a la 

internacionalització de 

l’oferta formativa. 

Responsables 

acadèmics de 

Programa  

Direccions de 

Programa 

15-16 16-17 17-18 Deganat No 

Nou programa verificat.  

Oferta i demanda del programa 

implementat. 

Èxit en la implantació del MIBA 

i també en la segona edició del 

MGSM 

C3 15-16 T S 

Adaptar els dissenys de 

assignatures i el seus continguts 

mitjançant eines i continguts 

online que permetin als estudiants 

treballar prèviament temes de les 

sessions presencials i aprofitar les 

sessions a l’aula per desenvolupar 

habilitats i competències. 

Assessorar al professorat 

sobre eines educatives 

tecnològiques, com crear 

continguts online amb 

qualitat i, per una altra 

banda, sobre dissenys i 

formats més actius i 

dinàmics per les sessions 

presencials.   

CEI 16-17 17-18  CEI No 

Nombre d’assignatures 

redissenyades dins el programa 

Student First. Nombre de 

participants en els cursos oferts i el 

seu grau de satisfacció. 

Avaluacions dels participants els 

cursos ofert. 

Increment significatiu de 

participants en els cursos i 

d’assignatures redissenyades 
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CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 
Es

ta
t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

C4 16-17 EP S 

Detecció, prevenció i seguiment de 

l’alumnat en temes de benestar 

psicològic treballant problemes de 

caire afectiu, de comportament i 

cognitiu. 

Creació de l’Student 

Counseling Service 

tranversal per tots els 

alumnes dels programes de 

Graus, MSc i MBA del 

Campus de Sant Cugat i els 

Graus i MUA de la Facultat 

de Dret. 

 

Campus 

Management 
17-18 18-19 - 

Campus 

Management 
No 

Nombre de consultes rebudes per 

part de l’Student Counseling Service. 

Satisfacció dels estudiants. 

S’ha dissenyat el Servei 

d’Orientació a l’Estudiant que 

atendrà als estudiants a hores 

prefixades 3 cops per setmana 

a l’Oficina de la Vida 

Estudiantil (Office of Student 

Life), a l’edifici universitari del 

campus de Sant Cugat Es 

posarà en marxa en el curs 

2018-19. 

C5 15-16 EP S 

Augmentar la participació per part 

de l’alumnat en les diferents 

enquestes de satisfacció. 

Treballar conjuntament 

totes les direccions de 

programa i detectar els 

mecanismes emprats en 

aquelles on tenen els 

percentatges més alts. 

Direcció 

Programa 

Q&DP 

16-17 17-18 - 
Direcció de 

Programa 
No Percentatge resposta. 

S’han experimentat millores 

però cal seguir treballant. 

C6 16-17 EP S 

Millorar la plataforma de la 

intranet institucional pels 

estudiants. 

Participar en els processos 

de definició i disseny de la 

intranet pels estudiants. 

Servei TIC 

Comissió 
MyESADE 

Direcció dels 
programes 

 

17-18 18-19 - 

Servei TIC 

Comissió 
MyESADE 

Direcció dels 
programes 

 

No 

Prototip de la Nova intranet pels 

estudiants. 

Llançament de la Nova intranet pels 

estudiants. 

Satisfacció amb la usabilitat de la 

Nova intranet per part dels 

estudiants 

S’han experimentat millores 

però cal seguir treballant. 

C7 16-17 EP S 
Incrementar el nombre de 

professorat acreditat.  

Des del Deganat de 

Professorat i Recerca es 

donarà suport i 

assessorament a tot el 

professorat internacional 

per tal que iniciïn el procés 

d’acreditació.  

Deganat de 
Professorat i 
Recerca 

17-18 18-19 19-20 
Deganat de 
Professorat i 
Recerca 

No Percentatge de professorat acreditat 

entre el professorat doctor. 

S’han experimentat millores 

però cal seguir treballant. 
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CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 
Es

ta
t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

C8 16-17 EP S 

Millora de la web pública d’ESADE 

per aconseguir la màxima 

transparència i accessibilitat a la 

informació. 

Implementació d’una nova 

web pública. 
Servei de 
Marketing 

17-18 18-19 - Servei de 
Marketing 

No Satisfacció per part de tots els grups 

d’interès. 

S’han experimentat millores 

però cal seguir treballant. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

C9 17-18 O S 

Aconseguir més informació sobre 

l’experiencia de programa, i 

homogenitzar els indicadors 

d’aquestes  valoracions dels 

programes amb altres Centres del 

SUC. 

Implementació de l’ 

Enquesta de Final de 

Programa oficial de l’AQU 

TIC 

Q&DP 

 

18-19 19-20  
TIC 

AQU 
No  

Satisfacció dels estudiants 

Tasa de resposta  
 

C10 17-18 O S 
Mejora de la plataforma de 

Programa 

Upgrade de la plataforma 

Moodle (Ecampus) 

TIC 

CEI 
 18-19 - - 

TIC 

CEI 
No 

Satisfacció dels estudiants 

 
 

C11 17-18 O S 
Coordinar millor les accions del 

SCP 
Remodelació del SCP SCP 18-19 - - SCP No Satisfacció dels estudiants  

  



  

 
Informe de Seguiment de Centre 2017-18         Pàg. 90 
Centre ESADE – Business School 

 
 

Seguiment i Pla de millora futur:  BBA 
Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; M = Modificació; S: Seguiment; A: Acreditació)  

BBA 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats 

Resultats  
 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors:                                                                                                                           

BBA1 15-16 T S 
Millorar la coordinació entre 
professorat i matèries. 

Incidir en les reunions de coordinació 
amb el professorat en aquest tema. 
Treballar conjuntament amb les 
direccions de departament per tal que 
en les assignatures optatives es treballi 
de manera transversal.  

Direcció BBA 
Direcció 
Departaments 

15/16 16/17 17/18 
Direcció BBA 
Direcció 
Departaments 

No 

Reunions amb professorat i 
direccions de departament 
(veure apartat 3.1.4 
Mecanismes de coordinació 
docent). 

L’acció ha finalitzat amb 
resultars molts positius, s’han 
corregit tots els 
desajustaments observats. 

BBA2 15-16 T S 
Millorar les competències 
lingüístiques en anglès del 
professorat. 

Pla de formació del professorat. 
Incorporar Nou professorat amb unes 
competències lingüístiques en anglès 
adequades. 
Llançar alguna acció de Coaching pel 
professorat a la pròpia aula (en cursos 
del BBA). 

Direcció 
Departaments 
Direcció BBA 
Centre 
d’InNovació 
Educativa (CEI) 

15/16 16/17 17/18 
Deganat 
Professorat 
Direcció BBA 

No 

Participants en seminaris, 
assessorament personalitzat i 
mentoring  
Disminució del Nombre 
d’incidències derivades de l’ús 
de l’anglès 

L’acció ha finalitzat amb el 
disseny de una prova inicial 
d’idiomes per tot el nou 
professorat de les seccions en 
anglès que garantirà 
 les competències 
lingüístiques necessaries.  

BBA3 15-16 T S 
Incrementar el nivell 
d’internacionalització del 
programa 

Afavorir la integració d’estudiants 
estrangers d’intercanvi en les aules. 
Analitzar la possibilitat de passar d’una 
a dues seccions internacionals. 
Analitzar la possibilitat de realitzar 
cursos intensius (per exemple, Summer 
School Program) a escoles de negoci  
Fer canvis en l’estructura del programa 
per afavorir estades internacionals dels 
alumnes. 

Direcció BBA 15/16 16/17 17/18 Direcció BBA No 

Assignatures obligatòries amb 
alumnes d’intercanvi. 
Alumnes participant en 
programes d’estiu. 
Increment de la demanda per 
part de l’alumnat internacional 
en el BBA. 

Les seccions en anglès estan 
funcionant amb total 
normalitat i els alumnes 
estrangers s’han integrat 
adequadament.  
S’ha dissenyat un programa de 
Summer School amb 4 
universitats partners 
internacionals. 

BBA4 15-16 T S 

Millorar la integració i continuïtat 
de les assignatures de formació 
bàsica i obligatòria que es realitzen 
al centre. 

Moure la realització d’aquestes 
activitats (pràctiques curriculars i 
intercanvi) al darrer any de la carrera 
(semestres 7e i 8e) enlloc del 6e i 7e 
com estava fins el moment. 

Direcció BBA 15/16 16/17 17/18 Direcció BBA No 
Planificació de la Nova 
estructura del 3er curs 
(semestres 5è i 6è) 

La nova estructura ha facilitat 
la coherència de les 
assignatures obligatòries.  
S’ha implementat un mòdul 
final de programa per aterrar 
el procés de les activitats 
externes del darrer any de la 
carrera. 

BBA5 15/16 T S 
Anar adequant el model pedagògic 
als nous mètodes d’aprenentatge 
més vivencials dels alumnes. 

Repensar aspectes del model 
pedagògic i de l’estructura de 
semestres. 

CEI 
Direcció BBA 

- 16/17 17/18 Direcció BBA No 
Adequació de les assignatures 
del programa amb nou model 
pedagògic. 

Desprès de 2 anys 
d’implementació, el nou 
model d’estructura de 1er a  
3er curs ha resultat molt 
positiu. Ha permés la 
coordinació entre assignatures 
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i, la millora de l’experiència 
docent dels estudiants. 
 

BBA6 16-17 T S 

Deixar un espai a segon per a que 
els alumnes puguin agafar 
optatives. Aquestes optatives els 
alumnes les cursen amb els 
alumnes d’intercanvi (incomings) 
amb la qual cosa augmenta la 
diversitat a l’aula. 

Moure l’assignatura de Sociologia II de 
segon semestre de segon al segon 
semestre de tercer. 

Direcció de 
Programa 

17/18   Direcció BBA No 
Numero d’alumnes que cursen 
optatives a segon semestre de 
segon curs. 

Excel-lents resultats en la 
matriculació d’alumnes en 
assignatures optatives. 
Augment de la diversitat que 
permet als alumnes valorar 
millor el seu futur intercanvi 
(selecció de les escoles i del 
país). 
 

BBA7 16-17 T S 

Augmentar l’oferta d’assignatures 
en l’àmbit de les liberal arts, en 
especial a primer de grau, per 
donar resposta a la demanda dels 
nostres alumnes. 

Ampliació del nombre d’ECTS en les 
següents matèries:  
-Entorno Social y Geopolítico passa de 
10ECTS a 14ECTS. 
-Història Econòmica passa de 2ECTS a 
6ECTS. 
-Business & environment passa de 
3ECTS a 10ECTS. 
-Social Entrepreneurship passa de 
5ECTS a 14ECTS. 

Direcció de 
Programa 

17/18   Direcció BBA No 
Satisfacció dels alumnes amb 
assignatures en l’àmbit de les 
liberal arts. 

Resultats molt satisfactoris. 
Creació d’una oferta de 19  
assignatures de Liberal Arts. 
Satisfacció dels alumnes amb 
les assignatures (promig de 
6,1 sobre 7), superior al 
promig del programa. 

BBA8 16-17 T S 
Poder oferir cert grau 
d’especialitació al grau més enllà 
de les optatives 

Crear itineraris o intensificacions en el 
marc del grau. 

Direcció de 
Programa 

17/18   Direcció BBA No 

Es comença a treballar en 
itineraris en tres àmbits: 
innovació digital; sostenibilitat 
i responsabilitat social; 
empreneduria 

Es decideix iniciar un projecte 
de Mencions en base a 4 àrees 
d’especialització. S’inclou com 
a nou objectiu a partir de 
aquest curs 2017-18.  
 
 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

BBA9 15/16 EP S 
Socialització i integració dels 
alumnes estrangers. 

Activitats que ajudin a socialitzar els 
alumnes estrangers  
Estendre la figura del tutor a la major 
part dels alumnes estrangers 
Integració dels estudiants estrangers a 
les activitats extra-acadèmiques 
organitzades pel programa o per les 
associacions. 
 

Direcció BBA 16/17 17/18 18/19 Direcció BBA No 

Numero d’alumnes que fan 
servir la figura del buddy. 
Satisfacció dels alumnes amb 
les tutories acadèmiques. 

Per completar aquesta acció 
s’ha creat una iniciativa de 
mentoring entre estudiants de 
diferents cursos i organitzat 
pels propis estudiants 
(projecte e-buddy).  
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BBA10 16-17 EP S 

Reorganitzar les assignatures amb 
únic sessió per setmana per reduir 
la dispersió amb poca continuïtat 
en el treball a les 
Assignatures i millorar la 
coordinació.  

Canviar la unitat temporal d’impartició 
de les assignatures semestrals de 
tercer. S’augmenta a dos sessions per 
semana en aquestes assignatures. 
En concret cada semestre (setembre-
desembre i febrer-maig) es divideix en 
dos períodes i les assignatures enlloc 
de tenir una 
durada semestral passen a tenir una 
durada d’un període, de manera que a 
cada període es fan menys assignatures 
però són més intensives. 

Direcció de 
Programa 

17/18 18/19 - Direcció BBA No 

Satisfacció dels alumnes i del 
professorat an aquest canvi. 
Millora en la coordinació 
d’aquestes assignatures. 

Resultats obtinguts el 1er curs 
d’implantació 17/18 dispars. 
Augmenta la satisfacció entre 
els alumnes ja que es 
concentra el treball en menys 
assignatures, però al mateix 
temps s’ha de millorar la 
coordinació entre aquestes 
assignatures, i avançar en 
l’adaptació de les 
metodologies docents.  
 
 

BBA11 16-17 EP S 

Necessitat de contacte en els 
primers cursos acadèmics amb el 
món professional per part d’algun 
alumnat del programa. 

Crear una assignatura optativa que 
contempli la possibilitat de realitzar 
pràctiques curriculars al inici del 
programa. 
Assignatura a cursar durant els primers 
cursos acadèmics. 

Direcció 
Programa. 
ESADE Career. 

17/18 18/19 - 
Direcció 
Programa 
ESADE Career 

No 

Nombre d’estudiants que 
realitzen l’assignatura. 
Nombre d’empreses /convenis 
de pràctiques. 
Satisfacció per part de 
l’alumnat amb les pràctiques. 

Disseny acabat de 
l’assignatura de pràctiques 
extracurriculars “Problem 
solving in organizations” amb 
2 ECTS, un tutor assignat, un 
informe final i avaluació del 
procés d’aprenantatge. 
S’implementarà en el curs 
2018/19. 
 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

BBA12 17-18 
O 
 

M 
Ajustar l’oferta a la demanda de 
places.  

Sollicitar l’increment de places: de 300 

a 360.  
Direcció de 
programa 

18-19 - - 
Direcció de 
Programa 

Sí 
Aprovació per la DGU. 
Numero de matriculats en el 
curs 2018/19. 

En el 17/18 s’ha obtingut 
l’aprobació per part de la DGU 
(en Juliol 2018). 

BBA13 17-18 O S 
Fomentar una major vinculació al 
mon empresarial des de l’inici, 
amb  metodologies més vivencials. 

Canvi en la temporalitat de les 

assignatures de la matèria Empresa. 

Els continguts de les assignatures es 

reorganitzen entre el 1er i 2n curs. 

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20 - 
Direcció de 
Programa 

No 
Satisfacció de les assignatures 
implicades. 

   

BBA14 17-18 O M 
Poder oferir cert grau 
d’especialitació al grau més enllà 
de les optatives 

Crear mencions en el programa en 4 
àrees: digital, emprenedoria, 
sostenibilitat i globalització. 

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20 20-21 
Direcció de 
Programa 

Si 
Implantació de les Mencions. 
Satisfacció dels estudiants. 
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Iniciar procés de validació interna i 
externa. 

BBA15 17-18 O S 
Incrementar les activitats 
d’immersió social. 

Disseny d’un programa transversal 
social, recopilant activitats actuals i 
generant alguna nova, que permeti que 
tot alumne hagi realitzat una activitat 
fortament vinculada als nostres valors: 
voluntariat, SUD, assignatures 
Aprenentatge Servei, TFG amb treball 
de camp social. 

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20 - 
Direcció de 
Programa 

No 
Implantació de les activitats. 
Satisfacció dels estudiants. 

 

BBA16 17-18 O S 
Millorar la interpretació dels 
estudiants en les seves respostes a 
les enquestes de final de programa 

Informar al final de programa als 
estudiants de la importància de les 
enquestes i dels items. Insistir en els 
recordatoris que s’envien. 

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20 - 
Direcció de 
Programa 

No 
Satisfacció dels estudiants 
amb les tutories acadèmiques 
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Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

MF1 15-16 T S 
Millorar la comunicació entre el 
programa i el professorat. 

Obrir una plataforma web exclusiva 
per professorat on quedi recollida 
tota la informació que se’ls hi 
comunica al llarg del curs i que a 
l’hora sigui un lloc de trobada. 

Direcció MF 
TIC 

16-17 17-18 - 
Direcció 
MF  
TIC 

No 

Us que se n’ha 
fet d’aquesta 
nova plataforma 
web. 

Durant el curs 2017-18 s’han aplicat les mesures 
esmentades en el informe anterior. Així mateix s’han 
incrementat les reunions periòdiques amb els 
professors del curs,  i després de les reunions amb els 
delegats s’han fet trucades o correus electrònics amb 
cada docent per a tractar els temes concrets de cada 
assignatura i aplicar sol·lucions immediatament.  

MF2 15-16 T S 

Treballar conjuntament amb el 
Departament Economia, 
Finances i Comptabilitat en el pla 
docent a partir de la revisió del 
programa, per incrementar els 
percentatges. 

Revisar el pla docent del programa 
amb la Direcció del Departament 
Economia, Finances i Comptabilitat 
per garantir que els docents doctors 
tinguin un paper adequat en el 
procés d’aprenentatge. Revisar les 
assignatures impartides en el 
programa i les hores impartides per 
cada perfil de professorat. 

Direcció MF 16-17 17-18 - 

Direcció 
MF 
Deganat 
Professora
t 

No 

% de professorat 
doctor.  
% de professorat 
doctor acreditat. 

S’ha establert una relació estreta amb el departament 
per a garantir que el professor és doctor i que el seu 
perfil s’adequa a les necessitats del programa, i que es 
treballa en la línia de que les noves incorporacions 
facin els tràmits per a acreditar-se per l’AQU. 

MF3 16-17 T S 

Millorar l’adaptació d’estudiants 
que, tot i tenint un perfil molt 
adient pel programa, 
considerem que no tenen prou 
base per cursar algunes de les 
assignatures del programa. 

Afegir un mòdul complementari en el 
Pre-Program que complementi la 
formació en mètodes quantitatius 
dels estudiants que comencen el 
programa per tal de que la taxa de 
rendiment encara millori més. 

Direcció de 
programa 

17-18   
Hores de 
professora
t i aula 

No 

Nombre 
d’estudiants que 
cursin el mòdul. 
Resultats 
d’aprenentatge 
assolits pels 
alumnats que 
han cursat el 
mòdul nou. 

En aquest curs, s’ha implementat el Pre-Programme 
Quantitative Methods amb una bona acollida per part 
dels alumnes: han mostrar interès un 36% dels 
alumnes (52 alumnes de 144), i una bona valoració per 
part dels professors del primer trimestre que han vist 
que els alumnes estaven tots al mateix nivell. Es 
continuarà oferint dins l’oferte del Pre-Programme.  
 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors:  

MF4 16-17 EP S 

Que els estudiants puguin 
obtenir experiència directe en el 
funcionament dels mercats 
financers i aprendre les funcions 
bàsiques de la professió de 
trader. 

Treballar en el disseny d’una Trading 
Room en el Campus d’ESADE Sant 
Cugat.  

Campus 
Mangement 

17-18 18-19 - 
Campus 
Managem
ent 

No 

Creació del aula 
trading room. 
Satisfacció 
estudiants. 
Resultats en les 
assignatures 
relacionades amb 
els mercats 
financers. 

S’ha realitzat un ‘benchmarking’ amb altres escoles, i 
s’ha parlat amb el professorat sobre les seves 
necessitats d’aules per tal de dissenyar el trading 
room/Finance Lab d’Esade.  
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Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs:  

MF5 17-18 O S 

Atendre la demanda i actualitzar 
els recursos que responen a 
l’atenció de l’increment de la 
demanda. 

Ajustar la demanda – oferte de 
places del programa, sol·licitant un 
increment de places al Ministeri 
d’Educació. 

Direcció de 
programa i 
Direcció 
Qualitat 

18-19 - - 

Direcció 
de 
Programa  
 

Sí Aprovació per la 
DGU. 
Numero de 
matriculats en el 
curs 2018/19. 

En el 17/18 s’ha obtingut l’aprobació per part de la 
DGU (en Juliol 2018). 

MF6 17-18 O S 

Millorar la preparació dels nous 
alumnes amb continguts i eines 
necessàries per a cursar la 
titulació 

Adequar els complements formatius 
al perfil d’alumes i necessitats del 
programa 

Direcció de 
Programa 
Direcció de 
Qualitat 

18-19 19-20 20-21 

Direcció 
de 
Programa  

Sí 
Satisfacció dels 
estudiants 

 

MF7 17-18 O S 
Donar més pes a l’assignatura de 
Business in Society: 4ECTS 

Incrementar en 1 ECTS el mòdul 3 on 
està inclosa l’assignatura de Business 
in Society 

Direcció de 
Programa 
Direcció de 
Qualitat 

18-19 19-20 - 

Direcció 
de 
Programa  

No 
Satisfacció dels 
estudiants 

 

MF8 18-19 O S 

Adequar la temporatitat del 
contingut de l’assignatura de 
Corporate Valuation a la 
sequencia d’aprenentatge del 
programa 

Canvi de temporalitat de Corporate 
Valuation al trimestre 2 i passar una 
assignatura del mòdul 3 (Corproate 
Finance) al primer trimestre. 

Direcció de 
Programa 
Direcció de 
Qualitat 

18-19 19-20 - 

Direcció 
de 
Programa  No 

Satisfacció dels 
estudiants 

 

MF9 17-18 O S 

Promoure l’aprenentatge 
internacional amb una estada 
amb una escola de negocis a 
Londres 

Analizar l’oferta d’assignatures de 
l’escola de Londres per determinar la 
millor opció d’aprenentatge a 
l’estada internacional 
 

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20  

Direcció 
de 
Programa  
 

No 
Alumnes 
matriculats 

 

MF10 17-18 O S 
Facilitar el contacte amb el món 
professional. 

Creació d’una assignatura “Journey 
into Professionalism” per als alumnes 
que realitzen pràctiques curriculars.  

Direcció de 
Programa 

18-19 19-20 - 

Direcció 
de 
Programa  
 

No 

Nombre 
d’estudiants. 
Satisfacció èr 
part de l’alumnat 
amb 
l’assignatura. 
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Propostes de millores tancades que provenen de curs anteriors: 

MIE1 14-15 T S 

Millorar la satisfacció 
dels estudiants en 
relació al servei de 
carreres 
professionals. 

Redefinir l’estratègia conjuntament amb 
la direcció del Servei de Carreres 
Professionals i la Direcció dels MSc’s per 
a una major adequació al perfil del 
programa. 

Direcció MIE  
Deganat 
Associat MSc 

15-
16 

16-17 17-18 SCP No 

Col·laboracions 
i activitats 
entre SCP i 
Direcció MIE. 

Donat que la millora no ha estat significativa s’inicia 
una nova acció com a continuació d’aquesta. 

MIE2 14-15 T S 

Reforçar la visió i 
experiència de les 
relacions i activitats 
internacionals. 

Potenciar més experiències a l’estranger: 
estades a Silicon Valley, London, Berlin, 
Shanghai, Bogotà, Mumbai. 

Direcció MIE 
15-
16 

16-17 17-18 Direcció MIE No 
Més ofertes 
internacionals. 

S’han inclos experiències a l’estranger per als 
alumnes amb molt d’exit. A més les assignatures han 
convidat practitioners, experts en temes molt 
específics.  
S’ha afegit el format de “Workshops” que ha tingut 
una molt bona acollida entre els estudiants. 

MIE3 14-15 T S 

Proporcionar als 
estudiants una 
mentalitat i 
comprensió més 
internacional. 

Crear més experiències d’immersió 
internacional d’alta qualitat a l’estranger 

Direcció MIE  
Direcció MSc’s  
Deganat 
Associat MSc 

15-
16 

16-17 17-18 Direcció MIE No 
Més ofertes 
internacionals. 

Hem creat el Study tour a Silicon Valley que ha 
tingut una molt bona acollida. A través dels 
Immersion trips a Berlin i a Londres els nostre 
alumnes aconsegueixen unes pràctiques d’estiu que 
son una experiència molt ben valorada. 

MIE4 14-15 T S 

Enfortir les 
oportunitats laborals 
dels estudiants a 
través del 
desenvolupament 
d’activitats 
extracurriculars. 

Visites a ecosistemes innovadors i 
emprenedors. Fer reunions amb 
empreses. Reforçar la relació entre el 
programa i els alumnes, a través d’un 
sistema de tutories. 

Direcció MIE 
Deganat 
Associat MSc  
SCP 

15-
16 

16-17 17-18 Direcció MIE No 

Més 
oportunitats i 
interaccions 
extracurricular
s 

Visitem de manera regular la Barcelona ecosystem, 
activitat que agrada molt als estudiants MIE ja que 
d’aquesta manera coneixen moltes Start Ups. 
Durant el 4YFN a la que Esade té un stand fem clases 
in situ i així ajudem als alumens a relacionar-se amb 
els start ups que s’exsposen allà. 

MIE5 15-16 T S 

Treballar 
conjuntament amb 
els Departaments en 
el pla docent a partir 
de la revisió del 
programa, per 
incrementar els 
percentatges de 
Doctors i de Doctors 
acreditatas. 

Revisar el pla docent del programa amb 
la Direccions dels Departaments per 
garantir que els docents doctors tinguin 
un paper adequat en el procés 
d’aprenentatge. 
Revisar les assignatures impartides en el 
programa i les hores impartides per cada 
perfil de professorat. 

Direcció MIE 
16-
17 

17-18 - 
Direcció MIE 
Deganat 
Professorat 

No 

% de 
professorat 
doctor.  
% de 
professorat 
doctor 
acreditat. 

 En la col·laboració amb els caps de Departament 
s’ha aconseguit tenir més doctors en el professorat 
del programa i actualment en tenim un 90%. Es 
segueix posant molt esforços en millorar el % de 
doctors acreditat. 
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Indicadors de 
resultats 
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Any 

1 
Any 2 Any 3 

MIE6 15-16 T S 

Millorar l’estructura 
dels cursos i 
l’experiència 
d’aprenentatge. 

Redefinir l’estructura del programa a 
partir de les aportacions del professorat 
de les assignatures. 

Direcció MIE 
16-
17 

17-18 - Direcció MIE No 

Satisfacció 
estudiantat i 
professorat 
amb el 
programa. 

S’ha redefinit l’estructura amb molt d’èxit i sempre 
tenint en compte les necessitats comentades a les 
reunions amb els delegats de curs i també per part 
dels alumnes a nivell individual. 

MIE7 16-17 T S 

Millorar la 
coordinació entre el 
professorat del 
programa donant 
més atenció als 
continguts de les 
assignatures que 
s’imparteixen. 

Desenvolupar eines de comunicació 
addicionals i convocar més 
esdeveniments que facilitin el procés de 
coordinació.  
Augmentar les interaccions personals del 
programa.  
Fomentar l'intercanvi de mètodes de 
treball, Best practices, etc. 

Direcció MIE 
17-
18 

  Direcció MIE No 

 
Nombre 
d’interaccions 
en persona i 
on-line. 
Satisfacció del 
programa i de 
les 
assignatures. 

Durant el curs 2017-18 s’han aplicat les mesures 
esmentades en el informe anterior. Així mateix s’han 
incrementat les reunions periòdiques amb els 
professors del curs,  i després de les reunions amb 
els delegats. S’han fet trucades o correus electrònics 
amb cada docent per a tractar els temes concrets de 
cada assignatura i aplicar sol·lucions 
immediatament. 
Amb aquestes mesures l’acció està consolidada de 
cara a futur. 

MIE8 16-17 T S 

Millorar més 
l’experiència 
educativa més enllà 
de l’aula, que els 
permeti també 
mantenir el contacte 
amb un programa un 
cop finalitzat, 
incorporant activitats 
addicionals que 
assegurin la 
interacció directa 
amb la pràctica 
professional i 
proporcionin un 
millor auto-
aprenentatge. Això 
assegura que els 
estudiants mantene 
al dia els seus 
coneixements durant 
i desprès de la 
finalització del 
programa 

Inauguració el curs acadèmic 2017-18 la 
Rambla de la Innovació amb un nou 
EGarage, Fusion Point i Decision Lab. 

Campus 
Management 

17-
18 

- - 
Campus 
Managemen
t 

No 
Satisfacció 
estudiantat.  

L’experiència educativa dels estudiants s’ha enfortit 
amb les activitats dels nous espais de la rambla de la 
innovació, inaugurats en el curs 2017-18.  
. El Fusion point i l’e-garage son espais que 
s’utilitzen en clases del MIE. També posem en 
contacte els nostres alumnes amb EWorks des del 
principi del curs acadèmic que els proporciona un 
acompanyament addicional. 
Es fa un seguiment informal a través de grups de 
Facebook on es manté una relació estreta entre ex 
alumnes i alumnes actuals. Això ajuda molt en crear 
el networking que és tan necessari pel nostre perfil 
d’alumne. 
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MIE9 14-15 T  S 

Millorar la visió 
emprenedora i les 
possibles sortides 
professionals a través 
de més activitats fora 
de les aules . 

Oferir més activitats extra-curriculars 
focalitzant en el reforçament de les 
oportunitats de carreres professionals; 
visites a ecosistemes d’emprenedoria i 
reunions amb fundadors d’empreses 

Direcció MIE 
16-
17 

17-18 18-19 Direcció MIE No 
Noves ofertes.  
Participació de 
guest speakers. 

Degut a l’èxit d’aquestes activitats es continuaran  
realitzant en el futur. Es consoliden les activitats en 
el programa  

Propostes de millores vigents que provenen de curs anteriors:                                                                                                                     

MIE10 

16-17 EP S 

El professorat del MIE 
ha d’assegurar 
l’actualització del 
contingut de les 
assignatures que 
imparteix al 
programa d’acord 
amb el món real. 

Involucrar més professionals a l’aula, i les 
experiències sobre projectes. 
Fomenta al professorat la inclusió de 
nous conceptes. 

Direcció MIE 
17-
18 

18-19 19-20 

Direcció MIE  
Professorat 
del 
programa 

No 

Nombre de 
mètodes de 
docència 
aplicats. 

Aquest punt s’ha treballat amb cada professor 
individualment. També s’ha anat guiant els canvis a 
través de reunions semestrals i també abans del 
començament del curs acadèmic i desprès. 
 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs:  

MIE11 17-18 O S 

Millorar la satisfacció 
dels estudiants en 
relació al servei de 
carreres 
professionals. 

Dissenyar activitats especifiques 
relacionades amb el perfil de estudiants 
MIE que els proporcioni més suport a 
l’hora de trobar oportunitats laborals. 

Direcció MIE 
SCP  
Deganat 
Associat MSc 

18-
19 

  SCP No 
Satisfacció dels 
estudiants 
sobre SCP 

 

MIE12 17-18 O S 

Necessitat de contact
e amb  el món profes
sional per part  del al
umnat del  programa.
  

Crear una assignatura addicional 
optativa que  amplïi la possibilitat de  real
itzar pràctiques a l’estiu per així apropar 
encara més els alumnes al mon 
empresarial i ajudar-los en la seva 
integració en el mon laboral.  

Direcció  Progr
ama i  Unitat d
e SCP 

18/
19 

19/20 20/21 
Direcció  Pro
grama   Unit
at de SCP  

 

Millorar la 
satisfacció dels 
alumnes i 
ajudar-los amb 
l’integració al 
mon laboral 

  

MIE13 17-18 O S 
Ajudar els estudiants 
en la creació de 
noves empreses.  

Treballar en integrar totes les 
instal·lacions de la Rambla de la Innovació 
en EGarage, Fusion Point i Decision Lab.  

Direcció MIE, 
Campus 
management 

18/
19 

19/20 20/21 
Rambla de la 
innovació 

No 

Numero de 
TFMs vinculats 
a la creació de 
noves 
empreses. 

 

MIE14 17-18 O S 

Garantir que tots els  
professors compartei
xin la  visió integrativa
 del  programa, i 
eliminar els 
possibles solapament

Fer que els professors coneguin  contingu
ts i materials  complementaris d’altres  as
signatures i els incloguin i  explicitin en el
s seus cursos, de  manera que els estudia
nts vegin en  els diferents cursos connexi
ons de  continguts i conceptes.  

Direcció de 
programa 

18/
19 

19/20 -  No 

Satisfacció dels 
estudiants en 
l’estructura del 
programa. 
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s  en el contingut de l
es  assignatures.  

MIE15 17-18 O M 
Ajustar l’oferta a la 
demanda de places.  

Sollicitar l’increment de places: de 45 a 
60.  

Direcció de 
programa 

18/
19 

- - 
Direcció de 
Programa 

Sí 

Aprovació per 
la DGU. 
Numero de 
matriculats en 
el curs 
2018/19. 

En el 17/18 s’ha obtingut l’aprobació per part de la 
DGU (en Juliol 2018). 

MIE16 17-18 O S 
Reduir la tasa 
d’abandonament dels 
estudiants  

Fer des de la coordinació del TFM i la 
direcció acadèmica del programa un 
acompanyament més rigorós els 
estudiants durant la realització dels seus 
TFMs i proporcionarles els recursos 
necessaris per tal que els finalitzin a 
temps.  

Direcció de 
programa 

18/
19 

19/20 - 
Direcció de 
programa  

No  
Tasa 
d’abandoname
nt 
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MGSM 

# 
A

cc
ió

 

Dat
a Es

ta
t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de curs anteriors: 

MGSM1 16-17 T S 

Tenir una millor consolidació 
i integració dels continguts 
acadèmics amb les tres 
escoles que participen. 

Realitzar conference calls amb els 
directors acadèmics de les tres 
escoles, organitzades per 
disciplines/àrees de coneixement. 
 
Realitzat reunions amb el 
professorat al finalitzar cadascun 
dels Terms sobre possibles millores 
per futur en el programa. 
 

Directos 
acadèmics de 
las tres escoles   
  

17/18 - - 
Directors 
acadèmics  
Professorat 

No 

Avaluacions (grau de 
satisfacció) de les 
assignatures i del programa 
per part dels estudiants. 
 
Nombre de canvis realitzats 
en el programa.  

En el curs 2017-18 S’han realitzat 
Conference calls mensuals entre  les 
direccions acadèmiques de les escoles 
participants, per planificar el contingut 
del currículum i de les 
assignaturesentre les tres institucions. 
També s’ha facilitat la comunicació 
entre el professorat de les assignatures 
d’una mateixa àrea de coneixement 
entre les escoles. 
Es consolida como una acció efectiva a 
dur a terme cada curs acadèmic. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

MGSM2 16-17 EP S 

Ampliar els serveis de suport 
a visats a causa de la 
complexitat del programa. 
 

Sessió d'informació durant la 
setmana d'orientació. 

Direccions de 
programa 
Program 
managers de 
les 3 escoles 

17/18 18/19 - 

Direcció de 
MSc’s  
Program 
Managers 

No  

Menys incidències en el 
punt de l'aplicació real de 
visat respecte de l'any 
anterior. 

Les sessions informatives durant la 
setmana d’orientació van ajudar a 
donar als estudiants les directrius 
necessàries per sol·licitar els seus 
visats a temps i causar menys 
problemes. Es preveuen millores 
addicionals per a l’any següent, 
incloent la gestió de les sol·licitudes de 
visat durant el Pre-programa. 

MGSM3 16-17 EP S 

Mantenir el flux de treball 
iniciat en el Term 1 (1 
(Master Thesis, Career 
preparation work), perquè 
els estudiants no necessitin 
començar des de 'zero' quan 
arribin a ESADE. 

Més presència del professorat i el 
personal d'ESADE durant el Term 2 
a Lingnan fent tallers amb alumnes 
sobre les assignatures pertinents. 

Professorat  
responsable de 
la Master 
Thesis   
Unitat de SCP 

17/18 18/19 - 
Professorat  
Program 
managers 

 No 
 Millors resultats per a la 
Master Thesis. 

Durant aquest curs 17/18 la 
coordinació de la Master Thesis 
d’ESADE ha estat a Lingnan durant el 
Term 2 per revisar els temes de la 
Master Thesis amb els estudiants 
abans de que arribin a ESADE i avançar 
els treballs.  

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

MGSM4 
17-
18 
 

O S 
Millora de la qualitat de les 
Master Thesis 
 

Reorganizar los outputs de la 

Master Thesis en 3 fases: 

propuesta, Working progress I y 

Working progress II con su 

respectivo calendario y 

Direcció 
acadèmica de 
Programa. 
 

18/19   
Direcció de 
Programa 

No 

Satisfacció dels estudiants 
sobre la Master Thesis. 
Millors resultats per a la 
Master Thesis. 

 



  

 
Informe de Seguiment de Centre 2017-18         Pàg. 101 
Centre ESADE – Business School 

 
 

MGSM 

# 
A

cc
ió

 

Dat
a Es

ta
t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

coordinación entre las escuelas 

partners 

Coordinació de 
la Master 
Thesis 

MGSM5 
17-
18 
 

O S 

Millorar les carregues de 
treball de les assignatures 
del Mòdul que es realitza a 
ESADE. 

Reorganitzar els ECTS de les 

matèries que conformen el Mòdul 

“La Empresa Global desde el 

contexto de Europa”: la materia 

“Advanced Topics in Global 

Management from a European 

perspective” disminuiex 1,5 ECTS 

(de 4,5 a 3 ECTS), que es passan a 

la materia “Positioning and 

Development of Global 

Businesses” que s’incrementa de 

13,5 ECTS a 15 ECTS. 

Direcció 
acadèmica de 
programa. 
Deganat 
associat dels 
MSc’s. 

18-19   
Direcció de 
Programa 

No  
Satisfacció dels estudiants 
amb les assignatures 
d’aquest Mòdul. 

 

MGSM6 
17-
18 
 

O S 

Millorar el acompanyament 
offerit del Servei de 
Careeres Profesionals (SCP) 
d’ESADE els estudiants 
durant els periodos que 
estàn en las escoles 
partners.  

El equip de SCP d’ESADE realitzarà  

estades curtes en les escoles 

partners per entrevistar els 

estudiants durant aquests períodes 

que no estàn físicament en ESADE i 

avançar en el seu pla  de 

desenvolupament professional.  

Career 
Services. 
Direcció de 
Programa.  
Deganat 
associat dels 
MSc’s.  

18-19   
SCP 
Direcció de 
Programa  

No Satisfacció amb el SCP  
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MIBA 

# A
c
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ó

 

Data Es
t

at
 

O
ri

ge n
 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 

modificació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

MIBA1 17-18 O S 

Millorar la seqüència de les 
assignatures  per evitar solapament 
d’assignatures en les que s’utilitzen 
diferents llenguatges de 
programació. 

Es canviarà la temporalitat de 

l’assignatura Data Analitics with R del 

1er. al 2on. trimestre així com 

l’assignatura del preterm 

Introduction to R, que passarà del 

Setembre al Gener. 

Direcció de   

Programa  18/19  - 
Direcció de 
programa 

No 

Resultats en les assignatures 
del 2on. quadrimestre. 
Grau de satisfacció dels 
estudiants amb aquestes 
assignatures. 

 

MIBA2 17-18 O S 
Millores en la planificació i 
organització interna de les 
assignatures. 

L’Assignatura Artificial Intelligence es 
dividirà en dues: Artificial Intelligence 
I i Artificial Intelligence II. Les dues 
seguiran essent Obligatòries i estaran 
dins de la matèria Data Analysis for 
Business. 

Direcció de 
programa i 
professorat 

18/19   
Vicedeganat 
de 
professorat 

No 
Grau de satisfacció dels 
estudiants amb aquestes 
assignatures. 

 

MIBA3 17-18 O S 
Necessitat de contacte amb el món 
professional per part d’algun alumnat 
del programa. 

S’ha de crear una assignatura 
optativa que els hi permeti fer 
pràctiques dins del programa.  

Direcció 
Programa i 
Unitat de SCP 

18/19   

Direcció 
Programa  
Unitat de 
SCP 

No 
Número d’alumnes 
matriculats. 
 

 

MIBA4 17-18 O S 
Anivellar els coneixements tècnics 
bàsics abans de començar el màster. 

S’està estudiant la possible millora i 
reforç de les assignatures del 
Preterm amb contingut online.  

Direcció 
Programa 

18/19 19/20  
Plataformes 
de cursos 
online 

No 
Resultats i satisfacció amb 
les assignatures del Preterm. 

 

MIBA5 17-18 O M 
Ajustar l’oferta a la demanda de 
places.  

Sollicitar l’increment de places: de 50 
a 60 el curs 17-18 i de 60 a 90 el curs 
18-19   

Direcció de 
programa 

18/19 19-20 - 
Direcció de 
Programa 

Sí 
Aprovacions per la DGU. 
Numero de matriculats en 
els cursos següents 

En el 17/18 s’ha obtingut 
l’aprobació per part de la DGU 
(en Juliol 2018). 
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MIM 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modificació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

MIM1 15-16 T S 

Incloure projectes transversals per 
empreses que permetin als 
alumnes experimentar en la 
pràctica la gestió de projectes 
internacionals. 

Contactar empreses amb l’oferiment 
de la possibilitat de fer projectes 
d’octubre a març per part dels 
estudiants del programa. 

Direcció de 
Programa 

16/17 17/18  
Direcció 
de 
Programa 

No 

Projectes realitzats. 
Avaluacions per part de les 
empreses  participants. 
Avaluacions estudiants 

S’han realitzat 22 projectes 
amb empreses i ONGs 
diferents. Tot i que hi ha coses 
a millorar, ha funcionat molt 
bé com a eina per aprendre a 
treballar sobre projectes reals 
i complexos, i treballar en 
equip 

MIM2 16-17 T S 
Necessitat de contacte amb el món 
professional per part d’algun 
alumnat del programa. 

S’ha creat una assignatura optativa 
“journey into professionalism” de 3 
ECTS per realitzar pràctiques dins del 
programa. 

Direcció 
Programa i 
Unitat de SCP 

17/18 18/19 19/20 

Direcció 
Programa  
Unitat de 
SCP 

No Alumnes matriculats. 

Ha anat bé el primer any i 
esperem que el número 
d’estudiants vagi augmentant 
cada any (5 alumnes aquest 
curs): L’assignatura queda 
consolidada en el programa 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

MIM3 17-18 
O 
 

S 

Incrementar la varietat de 
continguts i metodologies en 
l’àmbit del International 
management. 

Incrementar l’oferta formativa 

d’optatives de 42 a 61 ECTS.   

Direccoó de 
programa i 
departaments 
acadèmics 

18/19 19/20 20/21 

Direccoó 
de 
programa i 
departam
ents 
acadèmics 

No 
Nombre optatives 
Diversitat optatives 

 

MIM4 17-18  
O 
 

S 

Allargar la durada dels projectes 
transversals per empreses i/o 
organitzacions que permetin als 
alumnes experimentar en la 
pràctica la gestió de projectes 
internacionals.  

Fer projectes de 6 mesos de durada 
amb empreses i/o organitzacions 
durant els dos primers terms (octubre a 
abril) 

Direcció de 
Programa 

18/19 19/20  
Direcció 
de 
Programa 

No 

Avaluacions per part de les 
empreses  participants. 
Avaluacions estudiants. 
 

 

MIM5 17-18 
O 
 

S Millorar les tutories acadèmiques. 
Assignar més recursos a les tutories 
acadèmiques   

Direcció de 
Programa 

18/19 19/20  
Direcció 
de 
Programa 

No 
Indicador de satisfacció dels 
estudiants sobre les tutories 
acadèmiques. 
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MIM6 17-18 
O 
 

S 

Que els alumnes aprenguin a ser 
més responsables en la seva 
planificació d’horaris. 

 

Estudiar un nou sistema de selecció 
d’optatives, study tours o skills 
seminars. 

Direcció de 
Programa 

18/19 19/20  
Direcció 
de 
Programa 

No 

Numero d’alumnes 
matriculats en les assignatures 
d’optatives, study tours o skills 
seminars. 
Indicador de satisfacció de 
serveis de suport.  
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MKT 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

MKT1 
 
15/16 

T A 

Definir el pla de docents adequat 
per les necessitats del programa i 
possible des d’un punt de vista del 
Departament de Direcció de 
Màrqueting 
Garantir que els Nous docents 
tinguin tota la informació i suport 
per conèixer a fons les 
particularitats del programa i els 
seus alumnes. 

Treballar conjuntament amb el 
Departament de Direcció de 
Màrqueting en el pla de docents a 
partir de la revisió del programa. 
Fer un acompanyament i seguiment 
dels Nous professors al programa. 

Direcció de 
Programa 

16/17 17/18  
Direcció 
de 
Programa 

No. 

Feedback dels Nous 
professors al programa i 
del director del 
Departament de Direcció 
de Màrqueting 
 

L’acompanyament del nou professorat 
ha estat un èxit. 
Acció consolidada. El pla es manté per 
tal de garantir que els nous docents al 
programa coneguin tots els detalls del 
mateix i de seus alumnes. 

MKT2 15-16 T S 

Oferir als alumnes activitats 
formatives complementàries més 
experiencials amb empreses que 
estiguin operant als 
sectors/clusters definits. Disposar 
de dades de col·locació laboral 
dels alumnes respecte a les àrees 
funcionals i els sectors d’interès 
pel programa. 

Dissenyar activitats formatives pels 
alumnes vinculades amb empreses que 
operin als sectors d’interès definits  
Treballar amb la Unitat de serveis de 
carreres professionals per tal que 
tinguin en compte les àrees d’interès 
del programa en la recollida de dades 
de col·locació. 

Direcció de 
Programa 

16/17 17/18  

Unitat de 
serveis de 
carreres 
profession
als 
Direcció 
de 
Programa 

No 

Informe de col·locació de 
la Unitat de serveis de 
carreres professionals 
activitats realitzades. 

Resultats de col·locació dels alumnes 
positius, es continuarà treballant amb 
la unitat de SCP.  

 
MKT3 

16-17 T S 

Oferir als alumnes la possibilitat 
de conèixer més a fons com les 
empreses estan aplicant els marcs 
i continguts teòrics que 
s’imparteixen a les assignatures. 
Reforçar els coneixements pràctics 
en les àrees d’especialització més 
atractives per als nostres alumnes 

Desenvolupar una oferta de seminaris 
pel ‘desarrollo de habilidades 
directivas’, dins el nivell 2 
‘management skills’ de la memòria de 
tal manera que puguin reforçar també 
els coneixements en les àrees 
d’especialització més atractives. 
 

Direcció 
Programa 

17- 18  

Direcció 
de 
programes 
MSc’s 
Direcció 
de 
Programa 

No 
Ampliar oferta 
d’assignatura-seminaris 

Consolidació de l’oferta  de seminaris 
per desenvolupament d’habilitats 
directives, els Immersion Programmes, 
amb una avaluació espectacularment 
positiva per part de l’alumnat. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors:                                                                                                                             

MKT4 
 

16-17 EP S 
Necessitat de contacte amb el món 
professional per part d’algun 
alumnat del programa. 

Crear una assignatura optativa que 
contempli la possibilitat de realitzar 
pràctiques curriculars dins del 
programa. 

Direcció 
Programa i 
Unitat de SCP 

17/18 18/19  

Direcció 
Programa  
Unitat de 
SCP 

No 

Nombre d’estudiants que 
realitzen l’assignatura. 
Nombre d’empreses 
/convenis de pràctiques. 
Satisfacció per part de 
l’alumnat amb les 
pràctiques. 

Nova assignatura optativa  “Journey 
into Professionalism” de 3 ECTS creada 
en 17/18 per alumnes realitzant 
pràctiques curriculars. S´ha matriculat 
1 alumne en al assignatura; es 
continuará treballant per aumentar el 
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# 
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ta

t 
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ri
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n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

número d’alumnes realitzant 
pràctiques curriculars 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

MKT5 
 

17-18 O S 

Oferir als estudiants la possibilitat 
de conèixer més a fons i des d’un 
punt de vista pràctic com s’estan 
aplicant els marcs i continguts 
teòrics que s’imparteixen a les 
assignatures en el sector de la 
consultoria. 

Incloure també aquest sector dins els 
seminaris (management skills) de tal 
manera que puguin reforçar també els 
coneixements en aquesta àrea 
d’especialització. 

Direcció 
Programa 

18/19 19/20  
Direcció 
de 
Programa 

No 
Satisfacció per part dels 
alumnes que participen al 
seminari. 

 

MKT6 
 

17-18 O S 

Reforçar el rol dels delegats dels 
alumnes. Aquest és clau per 
garantir la interlocució entre els 
alumnes i la direcció de programa i 
el bon funcionament del curs 

Dedicar una part de la sessió 
acadèmica a l’inici del curs a compartir 
amb els alumnes la funció dels 
delegats i sobretot les expectatives i 
els perfils adient. 

Direcció 
Programa 

18/19 19/20  
Direcció 
de 
Programa 

No 
Els indicadors sobre 
direcció de programa a 
l’enquesta de satisfacció. 

 

MKT7 
 

17-18 O S 

Assegurar que els alumnes 
coneixen les dates i els 
procediments claus en relació amb 
els treballs final de programa 
(TFM) i les pràctiques en empresa. 

Fer una sessió informativa a principis 
del segon trimestre per recordar totes 
les dates i procediments clau. 

Direcció 
programa amb 
l’unitat de 
carreres 
profesionals 

18-19 
  

19-20  
 Direcció 
de 
Programa 

No 

Satisfacció dels estudiants 
amb les pràctiques, i el 
TFM. 
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Seguiment i Pla de millora futur:  MRes 
Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; S: Seguiment; A: Acreditació)  

MRes 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions 

Responsab
le 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modificació? 

Indicadors de 
resultats 

Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

MRes1 14-15 T S 

Millorar el nivell 
acadèmic, el perfil 
professional, i la 
orientació a la 
recerca dels 
candidats 

Continuar fent esforços per finançar alumnes 
 
Identificar campanyes per captar estudiants via 
campanyes amb ESADE Alumni 
Mobilitzar la xarxa de contactes del professorat 
(application call Forward) 
Enviar e-mails a estudiants d’altres programes 
d’ESADE via el Degà de la Business School 

Direcció 
de 
Programa  
Program 
Manager 

15/16 

 
16/17 17/18 

Direcció 
de 
programa 

No 

Tots els alumnes han 
tingut algun tipus 
d’ajut econòmic.  

 

Destaquem que al 2017-18 tots els 
alumnes van poder rebre algun ajut: 
3 Full Fee 
1 75% Fee 
2 25%  Fee 
6 Beques al Talent (16% fee) 
 Ajuts per vivenda: 3 RESA (Residència) 

MRes2 16-17 T S 
Millorar Qualitat 
Master Thesis 

Dotar de 2-3 períodes exclusius per escriure 
Master Thesis 

Direcció de 
Programa 
Program 
Manager 

17-18 
 

- - 
Direcció 
de 
Programa 

 
No 

Master Thesis amb 
millor Qualitat  

La nota mitja de la Master Thesis ha 
pujat de mig punt del 16-17 al 17-18. 

MRes3 16-17 T S 
Agilitzar procés 
Master Thesis 

Millorar la web d’assignatura del TFM per tal 
que incorpori tots els continguts rellevants. 

Program 
Manager 

17-18 - - 
Direcció 
de 
Programa 

No 
Web del TFM 
millorada. 

La comunicació amb l’alumne ha estat 
més fluida, gràcies a la millora de la 
web. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors:                                                                                                                             

MRes4 16-17 EP S 

Revisió del 
currriculum 
obligatori 
 

Donada la transversaliat del curs “Experimental 
Research design” estem valorant incloure’l com 
una Core dintre del currículum del programa 

Direcció de 
Programa 
 

17-18 18-19 19-20 
Direcció de 
Programa 

Sí 
Implementació  
d’aquest curs com 
Core en el curs 20/21. 

Anàlisi interna durant el curs 2017-18 
per presentar a junta acadèmica al 
curs 2019-2020.  

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

MRes5 17-18 O S 

Dedicació a la 
Master Thesis: 
Millorar la qualitat 
de les Master 
Thesis i de la gestió 
del temps dels 
alumnes. 

-Fitxar terminis per el lliurament 
del draft de la Master Thesis abans d’acabar les 
optatives. 
- Fitxar el termini per presentar els treballs de 
les electives. 
- Seguir donant suports específics a diferents 
aspectes del procés d’elaboració d’una Master 
Thesis 

Direcció de 
programa 

18-19 19-20 20-21 Professorat  No 

Satisfacció dels 
estudiants amb 
l’estructura del 
programa. 

 



  

 
Informe de Seguiment de Centre 2017-18         Pàg. 108 
Centre ESADE – Business School 

 
 

Seguiment i Pla de millora futur:  MBA 
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MBA 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

MBA1 15-16 T S 

Focalitzar l’experiència 

d’aprenentatge de l’alumnat en les 

modalitats més alineades amb el 

programa. 

Revisar les modalitats existents per tal 

d’aconseguir una major 

homogeneïtzació i assegurar l’aplicació 

dels conceptes i eines adquirides a la 

realitat de les empreses. 

Direcció MBA 

Coordinació 

TFM 

16-17 17-18 - Direcció MBA No 

Redisseny d’assignatures ja 

existents a les que els 

mancava una aplicació més 

pràctica al món empresarial. 

Noves assignatures: 

- Business Analytics & 

Decision Making 

Marketing Analytics 

MBA2 15-16 T S 

Treballar conjuntament amb el 

Deganat de Professorat per 

incrementar els percentatges. 

Revisar les assignatures impartides en 

el programa i les hores impartides per 

cada perfil de professorat. 

Direcció MBA  

Deganat 

Professorat 

16-17 17-18 - 

Direcció MBA 

Deganat 

Professorat 

No 

Percentatges de professorat 

doctor al programa.  

Percentatge de professorat 

doctor acreditat al programa 

Les percentatges del 

professorat doctor i doctor 

acreditat al programa han 

estat molt bons. 

MBA3 

16-17 T S 

Millorar l’aplicabilitat d’alguns dels 

continguts d’assignatures ja 

existents a la realitat del món 

empresarial, especialment en 

l’àmbit de Data Analytics i 

Marketing des d’una perspectiva 

quantitativa (Marketing Analytics) 

Impulsar i donar suport a la creació i 

llançament de l’informe de Big Data & 

Advanced Analytics Report 

Institute for 

Data Driven 

Decision 

Direcció MBA 

Dep. 

Operacions, 

Data Sciences 

and Innovation 

17-18 - - 

Institute for 

Data Driven 

Decision 

Direcció MBA 

No 

Publicació de l’informe durant 

el curs acadèmic 2017-18. 

 

Implicació del programa en la 

elaboració de l’informe així 

com en la seva presentació. 

http://www.esade.edu/en/fac

ulty-and-

research/research/knowledge-

units/institute-for-data-driven-

decisions/publications  

MBA4 

16-17 T S 

Complementar la preparació dels 

alumnes de cara a afrontat 

processos de reclutament en 

sectors que requereixen un alt 

nivell d’expertise tècnic i 

coneixement del sector. En aquest 

sentit, s’aposta per als àmbits de 

Consultoria, Finances i Tecnologia 

Crear i ofertar un nou Career 

Acceleration Programme en Tecnologia 

(Technology Disruption) 

Direcció MBA 

SCP 
17-18 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

Nombre d’alumnes 

matriculats sobre la capacitat 

total ofertada. 

36 alumnes matriculats en la 

seva primera edició, llista 

d’espera per a accedir al 

programa. 

http://www.esade.edu/ftmba/

eng/customized-

programme/career-

acceleration-programmes 

http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-for-data-driven-decisions/publications
http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-for-data-driven-decisions/publications
http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-for-data-driven-decisions/publications
http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-for-data-driven-decisions/publications
http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/research/knowledge-units/institute-for-data-driven-decisions/publications
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
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Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

MBA5 16-17 
E

P 
S 

Millorar la satisfacció dels 

estudiants amb el TFM 
Simplificar les modalitats de TFM Direcció MBA  17-18 18-19 - 

Deganat 

Professorat 

Si 
Satisfacció dels estudiants 

amb el TFM 

Primera edició implementada 

amb èxit (5,2 sobre 7) , es 

consolidarà el curs 18-19 

tenint en compte els 

aprenentatges del 17-18. 

MBA6 16-17 
E

P 
S 

Reforçar i avançar la preparació 

financera d’aquells alumnes que 

volguessin desenvolupar la seva 

carrera professional en el món 

financer.  

Treballar en el disseny d’una Trading 

Room en el Campus d’ESADE Sant 

Cugat.  

Campus 

Mangement 
17-18 18-19 - 

Campus 

Management 
No 

Creació del aula trading room. 
Satisfacció estudiants. 

Resultats en les assignatures 

relacionades amb els mercats 

financers. 

S’ha realitzat un 

‘benchmarking’ amb altres 

escoles, i s’ha parlat amb el 

professorat sobre les seves 

necessitats d’aules per tal de 

dissenyar el trading 

room/Finance Lab d’Esade.  

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 
MBA7  

17-18 

 

O 

 

 

 

S 
Tenint en compte la 

heterogeneïtat de perfils d’entrada 

al programa, equilibrar la càrrega 

d’assignatures quantitatives durant 

els dos primers trimestres de 

programa. 

Ajustament de la distribució temporal 

en dues assignatures troncals dels dos 

primers trimestres per aconseguir un 

millor equilibri. 

Direcció MBA 

 

 

 

18-19 

 

 

 

- 

 

 

 

- Direcció MBA No Satisfacció alumnes - 

MBA8  

17-18 

 

O 

 

S 
Assolir la relació recomanda 

d’estudiants Equivalent a Temps 

Complert (ETC) per PDI ETC. 

Definició d’accions amb els diferents 

Directors de Departaments Acadèmics 

per corregir el ratio. 

Direcció MBA  

Directors de 

Departaments 

Acadèmics 

 

 

18-19 

 

 

- 

 

 

- 
Direcció MBA 

Professorat 
No Ratio PDI ETC / Estudiants ETC - 

MBA9 17-18 O S 

Complementar la preparació dels 

alumnes de cara a afrontat 

processos de reclutament en 

sectors que requereixen un alt 

nivell d’expertise tècnic i 

coneixement del sector. 

Crear i ofertar un nou Career 

Acceleration Programme en 

Healthcare. S’aposta per als àmbits de 

Consultoria, Finances i Tecnologia 

Direcció MBA 

SCP 
18-19 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

Nombre d’alumnes 

matriculats sobre la capacitat 

total ofertada. 

- 
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Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

MBA10 17-18 O S 

Oferir un servei de suport als 

alumnes amb problemes 

d’adaptació (especialment per a 

programes amb col·lectius 

internacionals). 

Definició de la nova figura International 

Students Advisor, juntament amb 

protocols específics per a casos que 

requereixin un acompanyament 

extraordinari. 

Direcció MBA  

Campus 

Management 

18-19 - - 

Direcció MBA  

Campus 

Management 

No 

Implementació del servei  
 
Processos publicats per als 
alumnes 

- 

MBA11  

17-18 

 

O 

 

S 
Proporcionar les eines necessàries 

als alumnes MBA per desenvolupar 

les habilitats de comunicació en 

públic. 

Habilitar un plató de gravació a les 

instal·lacions MBA que permeti als 

alumnes realitzar gravacions, 

preparacions de presentacions de 

forma autònoma. 

Direcció MBA  

Campus 

Management 

Servei TIC 

 

 

 

18-19 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Direcció MBA  

Campus 

Management 

Servei TIC 

No 

Obertura del servei 

 

Satisfacció per part dels 

alumnes 

- 

MBA12  

17-18 

 

O 

 

S 
Establir espais de comunicació 

recurrents durant el trimestre amb 

els delegats de classe per anticipar 

possibles problemes en 

assignatures 

Consolidació de la nova estructura de 

dues reunions trimestrals amb els 

representants de classe per detectar 

necessitats d’acció immediata en 

assignatures en curs. 

Direcció MBA  

 

 

 

18-19 

 

 

- 

 

 

- 
Direcció MBA No 

Realització de dues reunions 

trimestrals - 
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EMBA 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors:  

EMBA1 15-16 T S 
Incrementar l’experiència 
internacional dels 
estudiants. 

Tancar acords iniciats en el curs 
passat amb partners estratègics de 
la institució. Oferir la possibilitat de 
cursar assignatures optatives a 
l’estranger (electives abroad) als 
estudiants del programa. 

Direcció de 
programa. 

16/17 17/18 - 
Direcció de 
programa 

No 
Nombre d’ estudiants que 
realitzen les electives 
abroad. 

Degut a la bona resposta dels 
estudiants amb les electives abroad. Es 
consolida aquesta acció. En concret, 
aquest curs s’han consolidat les 
relacions amb els partners i s’han 
incrementat les places disponibles. 

EMBA2 15-16 T S 

Impulsar el perfil 
emprenedor dels estudiants 
i reforçar  els seus projectes 
emprenedors del TFM. 

Seguir tenint com tutors-directors 
dels TFM (business development 
projgect) a professorat involucrat 
en l’àmbit empresarial i 
emprenedor (practitioners). 
Fer les presentacions finals 
d’aquests projectes davant de 
Business Angels. 

Direcció de 
programa 
Professorat del 
TFM 

16/17 17/18 - 
Direcció de 
programa 

No 

Percentatge de 
tutors/directors de TFM 
amb perfil practitioners. 
Percentatge de projectes 
TFM presentats davant de 
Business Angels. 

Tots els TFM es defensen davant un 

tribunal on hi ha un Business Angel, un 

emprenedor i una especialista en soft 

skills (per valorar les habilitats de 

presentació/comunicació). A més, el 

professor coordinador dels TFM es un 

acadèmic amb perfil 

emprenedor/practitioner. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors:  

EMBA3 15-16 EP S 

Obtenir més feedback dels 
titulats del programa  per la 
millora contínua del 
programa. 

Implementar l’enquesta en un 
millor moment del calendari tenint 
en compte els diferents calendaris 
de les edicions del programa. 

Coordinar transversalment (per 
totes les edicions del programa) la 
seva implementació i fer-ne un 
seguiment.  

Direcció de 
programa. 

16/17 17/18 18/19 
Direcció de 
programa 

No 
Taxa de resposta de 
l’enquesta final de 
programa. 

Encara no s’ha obtingut una tasa de 
resposta adequada en les edicions del 
programa del campus Barcelona, per 
tant aquesta acció es continuarà 
treballant el proper curs acadèmic. 

EMBA4 15-16 EP S 

Creació de nous continguts 
online que permetin als 
participants treballar 
prèviament a cada sessió els 
continguts per poder-se 
centrar durant les sessions 
en desenvolupar habilitats i 
competències directives.  

Assessorar al professorat per una 
banda, sobre com crear continguts 
online amb qualitat, i per una altra 
banda, sobre dissenys/formats 
més actius i dinàmics per les 
sessions presencials.  

Direcció de 
programa. 
Centre de 
Innovació 
Educativa (CEI) 

16/17 17/18 18/19 
Direcció de 
programa 
CEI 

No 

Nombre d’assignatures 
redissenyades dins el 
programa Student First i 
avaluació final dels 
participants. 

Es continua avançant en la creació de 
continguts i activitats d’aprenentatge 
en format online en assignatures del 
programa. 
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EMBA5 16-17 EP S 

Integrar els continguts de 
les assignatures 
relacionades amb el 
desenvolupament personal i 
lideratge dins el programa. 
Estructurar aquestes 
assignatures per convertir-
les en un viatge personal de 
l’alumne al llarg del 
programa. Generar un 
impacte visible al final del 
programa. 

Elaboració d’una web compartida. 
Modificacions de les assignatures 
ELP, LEAD y OBL.   
Creació de noves metodologies en 
l’assignatura LEAD. 
Elaboració de materials més 
digitals i metodologies amb una 
perspectiva visual thinking. 

Direcció de 
programa  

17/18 18/19 19/20 
Direcció de 
programa 

No 

Creació d’un programa de 
lideratge transversal que 
unifiqui totes les 
assignatures de 
desenvolupament directiu, 
lideratge i canvi. 
Millorar la satisfacció dels 
estudiants amb aquestes 
assignatures. 

Aquest curs, en una primera etapa, 
s’ha dissenyat un mòdul amb la 
integració dels continguts  relacionats 
amb el lideratge i desenvolupament de 
las competències i capacitats 
directives.  

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

EMBA6 17-18 O S 
Actualitzar el numero de 
plaçes del programa per el 
curs 2018-2019. 

Sol.licitar al Ministeri el increment 
de les 120 plaçes incloses en la 
Memoria verificada del programa 
per 180 plaçes pel curs 2018/19. 
En detall, s’ha pasat de 80 a 140 
plaçes en el campus de Barcelona. 

Direcció de 
programa. 
Q&DP. 

18-19 - - 
 Direcció de 
programa. 

Sí 
Aprovació per la DGU. 
Numero de matriculats en el 
curs 2018/19. 

En el 17/18 s’ha obtingut l’aprobació 
per part de la DGU (en Juliol 2018). 

EMBA7 17-18 O S 
Millorar l’oferta d’optativitat 
del programa en totes les 
edicions del programa.     

-Reorganitzar l’oferta de les 
assignatures optatives entre les 
quatre edicions del programa, per 
tal de que permiti la mobilitat dels 
participants.  
-Seleccionar les assignatures 
optatives amb valoracions més 
altes dels estudiants i incorporar 
propostes dels caps de 
departaments acadèmics. 
-Incrementar l’oferta 
d’assignatures optatives 
impartides en anglès. 

Direcció de 
programa. 
Caps de 
departaments 
acadèmics. 

18-19 - - 
Direcció de 
programa. 
 

No 
Satisfacció dels estudiants 
amb aquestes assignatures 

- 

EMBA8 17-18 O S 

Millorar l’integració social 
dels estudiants de les 
distintes edicions del 
programa.  

Implementar activitats de 
networking durant el programa: 
-Reunions/events per els 
participants de les quatre edicions 
del programa quan coincideixen en 
els Campus de Barcelona i Madrid.  

Direcció de 
programa. 

18-19 - - 
Direcció de 
programa. 

No 
Satisfacció dels estudiants 
amb el programa.  

- 
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n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

-Creació d’un espai virtual en la 
plataforma ECampus per tots els 
participants del programa.  

EMBA9 17-18 O S 
Millorar l’oferta de Study 
Tours. 
  

Seleccionar noves destinacions i 
continguts per els Study Tours. 

Direcció de 
programa. 

18-19 - - 
Direcció de 
programa. 
 

No 
Satisfacció dels estudiants 
amb els Study Tours. 

- 
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5. Annex: Taula pertinència a la informació pública 
Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

A
cc

é
s 

al
s 

es
tu

d
is

 

Objectius de 
la titulació 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/nostres-
programes/grau-
direccio-empreses  

Degree objective   

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/Grados
/datos-basicos-
objetivo-titulacion-
BBA-ENG.pdf 

On the programme, 
you will gain: 

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
finance/programme
-overview 

Specifically, you will 
learn how to: 

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
entrepreneurship/p
rogramme-
overview 

Drive your career in 
global 
management 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/programme-
overview  

What You’ll Do in 
the MSc in Business 
Analytics 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/programme-
overview  

Pursuing a 
rewarding career in 
international 
business 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/programme-
overview 

What Will You 
Learn? 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/programme-
overview 

Academic 
Objectives 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Developing 4 
Critical 
Competences, The 
4Cs 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/a-
new-mba 

 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba  

 

 

 

Indicadors 
acadèmics 

https://www.esade
.edu/es/programas
/grados/nuestros-
programas/grado-
direccion-
empresas/informac
ion-
academica/indicad
ores-academicos  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/acade
mic-indicators  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/a
cademics/academic
-indicators  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/academic-
indicators  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/programme-
overview  

Official 
information> 
Official Programme 
documentation 

https://www.esade
.edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes 

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/academic-
indicators  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/academic-
indicators  

https://www.esade
.edu/en/programm
es/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Programme 
Regulations> 
Official infromation 
and monitoring of 
programme quality 

https://www.esade
.edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations 

https://www.esade
.edu/en/programm
es/mba/full-time-
mba  

 

Official 
Programme> More 
information 

 

https://www.esade
.edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes 

https://www.esade
.edu/es/programas
/mba/executivemb
a/informacion-
academica  
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Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

Perfil 
d'ingrés 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/a
dmissions/admissio
n-requirements  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/class-profile  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/c
lass-profile 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/class-
profile  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-analytics/class-
profile 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/class-
profile  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/class-
profile  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/participan
ts-profiles 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/ESADE-
difference/global-
experience/diversit
y 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/perfil-participante  

Perfil de 
sortida 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration/prof
essional-
future/professional
-profile  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/your-
professional-future 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/y
our-professional-
future  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/your-
professional-future  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-analytics/your-
professional-future  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/your-
professional-future  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/your-
professional-future  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/profession
al-future 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/your-
professional-
future/employment
-report  

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/perfil-participante  

Nombre de 
places 
ofertes  

Number of places 
offered in official 
programmes 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes  

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Number of places 
offered in official 
programmes 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes  

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Course Details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview 

Number of places 
offered in official 
programmes 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes  

http://www.esade.
edu/en/about-
us/facts-
figures/quality-
accreditations/prog
rammes  

Criteris de 
selecció 
(només per al 
màster) 

NA 

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/candidate  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/es/programas/
research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/admission
s  

Admission 
requirements 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/admissions/lo
oking-for 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/admisiones  
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Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

Informació 
sobre 
preinscripció 
i admissió 

The Admissions 
process step-by-
step 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/admissions/p
roces-admissio 

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

Admissions process 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/admission
s   

The admissions 
process from start 
to finish 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/admissions/ad
mission-process 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/admisiones  

Normativa de 
trasllats 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/Grados
/datos-basicos-
objetivo-titulacion-
BBA-ENG.pdf  

Transfer and 
recognition of 
credits: system 
proposed by the 
university in 
accordance with 
Article 13 of Royal 
Decree 1393/2007 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

http://www.esade.
edu/en/programme
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sions/admission-
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sions/admission-
process  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/admission
s 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/admissions/ad
mission-process  

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/ESADE-
diference/experien
cia-internacional  

M
at

rí
cu

la
 

Període i 
procediment 
de 
matriculació 

 

Pay your tuition 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/admissions/p
roces-admissio  

Application 
Deadlines and 
Timeline 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/fees-
financing/tuition-
living-costs  

Application 
Deadlines and 
Timeline 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

Application 
Deadlines and 
Timeline 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

Application 
Deadlines and 
Timeline 
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edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

Application 
Deadlines and 
Timeline 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/fees  

Application 
Deadlines and 
Timeline 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/admis
sions/admission-
process  

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/coste-financiacion  
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Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

Sessions 
d'acollida i 
de 
tutorització 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration  

Academics> Official 
Information> 
Academic Calendar 
2018-2019  

http://www.esade.
edu/itemsweb/fu/G
rados/Calendario-
BBA-1819.pdf   

Welcomme Week 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/curric
ulum  

Welcome Week 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/a
cademics/curriculu
m  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/programme-
overview 

Course details> 
Academic calendar 
2018-2019 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

Welcome week 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/curriculum 

Welcome week 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/curriculum  

Welcome Week 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/curriculum 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Programme 
structure>Master 
of Reserch 
Academic Calendar 

http://www.esade.
edu/itemsweb/wi/2
018_MRescalendarf
orWEB.pdf 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/admissions/up
coming-events 

Career Coaching: 
http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/ESADE-
diference/career-
coaching  

ESADE Career: 
http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/carreras-
profesionales  

P
la

 d
'e

st
u

d
is

 

Denominació 
dels estudis 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/nostres-
programes/grau-
direccio-empreses  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-analytics  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-management 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/informacion-
academica/conteni
do-programa  

Títol en 
superar els 
estudis de 
grau/màster 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/nostres-
programes/grau-
direccio-empreses  

- http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-analytics  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-management 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences 

- http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba 

- https://www.esade
.edu/es/programas
/mba/executivemb
a/informacion-
academica  
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Durada 
mínima dels 
estudis i 
crèdits ECTS 

Programme details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration  

Course details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview  

Course details  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/a
cademics/program
me-overview  

Course details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/programme-
overview  

Courses details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/programme-
overview 

Courses details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/programme-
overview  

Course details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/programme-
overview 

Course details 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences 

Academics > 
Curriculum 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/cur
riculum 

https://www.esade
.edu/es/programas
/mba/executivemb
a/informacion-
academica  

Estructura 
del pla 
d'estudis 

http://www.esade.
edu/ca/programes/
graus/nostres-
programes/grau-
direccio-
empreses/informac
io-academica/plan-
estudis  

Programme content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/curric
ulum 

Programme content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/a
cademics/curriculu
m  

Programme 
content 

www.esade.edu/en
/programmes/mast
ers/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
Structure 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Academics > 
Curriculum 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/cur
riculum 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/informacion-
academica/conteni
do-programa  
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Calendari 
acadèmic 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration  

Academics> Official 
Information> 
Academic Calendar 
2018-2019  

http://www.esade.
edu/itemsweb/fu/G
rados/Calendario-
BBA-1819.pdf   

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/progr
amme-overview  

Academic Calendar 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
entrepreneurship/p
rogramme-
overview 

Academic Calendar 

- http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/programme-
overview 

Acadèmic Calendar  

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/programme-
overview 

Acadèmic Calendar  

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/programme-
overview 

Academic calendar 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/programme-
overview  

Academic calendar  

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/Academic-
Calendar-MSc-
ESADE-18-19.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Programme 
structure>Master 
of Reserch 
Academic Calendar 

http://www.esade.
edu/itemsweb/wi/2
018_MRescalendarf
orWEB.pdf 

- http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/cur
riculum 

Academic calendar   

http://itemsweb.es
ade.edu/mba/MBA
_2019_Academic_C
alendar_2017-
18.pdf  

“Formato 

Semanal”: 

http://itemsweb.es
ade.edu/exed/CALE
NDARIO_EMBA_19
_MADRID.pdf  

“Formato 
Mensual”: 

http://itemsweb.es

ade.edu/exed/CALE

NDARIO_EMBA_19

_MONTHLY.pdf  

“Formato 
Quincenal”: 

http://itemsweb.es

ade.edu/exed/CALE

NDARIO_EMBA_19

_BARCELONA_QUI

NCENAL.pdf  

-  

Guia Docent 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration/aca
demics/curriculum#
/first_course  

Programme content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ
e/academics/curric
ulum  

Programme content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/a
cademics/curriculu
m  

Programme 
structure 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
content 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/curriculum  

Programme 
structure 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics  

Syllabus 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/cur
riculum 

https://www.esade
.edu/es/programas
/mba/executivemb
a/informacion-
academica/conteni
do-programa 
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Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

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

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/liv
ing-experience-
esade/campus-
esade  

 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/liv
ing-experience-
esade 

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y  

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y 

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y 

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y 

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y 

Campus Facilities 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/msc-
student-
life/campus-
facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.es
ade.edu/my/  

(accés restringit) 

Library 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-sant-
cugat/spaces/librar
y 

 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/life-MBA-
student/campus-
facilities 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/barcelo
na-pedralbes 

http://www.esade.
edu/en/about-
us/campus/madrid 

http://www.esade.
edu/web/eng/facul
ty-research/library 

Pla 
d'actuació 
tutorial 

- http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration/aca
demics/official-
information  

-  

- http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
finance/programme
-overview 

Tutorial Action Plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
entrepreneurship/p
rogramme-
overview  

- Tutorial Action Plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/programme-
overview 

Tutorial Action Plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/programme-
overview 

Tutorial Action Plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/programme-
overview 

tutorial action plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/programme-
overview 

Tutorial Action 
Plan: 

http://itemsweb.es
ade.edu/fu/PDF/M
astersmanagement
/MSc-Tutorial-
Action-Plan.pdf  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

Tutorial Action 
Plan: 

 

http://www.esade.
edu/en/programm
es/mba/full-time-
mba/academics/cu
rriculum 

Tutorial action plan 

http://itemsweb.es
ade.edu/mba/PDF/
tutorial-action-
plan.pdf 

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/ESADE-
diference/career-
coaching 
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Dim. - Concepte BBA MF MIE MGSM MIBA MIM MKT MRes MBA EMBA 

P
ro

fe
ss

o
ra

t 

Professorat 
de la titulació 

http://www.esade.
edu/itemsweb/fu/G
rados/Faculty-info-
BBA.pdf  

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
finance/faculty  

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
entrepreneurship/f
aculty 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global
-strategic-
management/acad
emics/faculty  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin
ess-
analytics/academics
/faculty  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern
ational-
management/acad
emics/faculty  

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/marke
ting-
management/acad
emics/faculty  

Meet our Faculty 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/research-
programmes/maste
r-research-
management-
sciences/academics 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/academics/fac
ulty 

http://itemsweb.es
ade.edu/exed/ESAD
E-Executive-
MBA19_20_Profeso
res.pdf  

Perfil 
acadèmic 

Informació 
de contacte 

P
rà

ct
iq

u
e

s 
ex

te
rn

e
s/

 p
ro

fe
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io
n

al
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Objectius Solidaritu Intership 
(SUD) 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration/esa
de-
difference/solidarit
y-based-initiatives  

Professional 
Intership 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache
lor-business-
administration/esa
de-
difference/professi
onal-internships  

NA 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/innov
ation-
entrepreneurship/E
SADE-
difference/professi
onalisation  

NA NA NA NA NA 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/your-
professional-
future/guidance-
activities/internship
s 

NA 

Normativa 
general 

Definició 
sobre si són 
obligatòries o 
optatives 

Assignatures 
a les quals 
van lligades 
les 
pràctiques 

Avançament 
d'institucions 
on es poden 
fer les 
pràctiques 

P
ro

gr
am

e
s 

d
e

 
m

o
b

ili
ta

t Objectius http://www.esade.
edu/en/programme
s/undergraduate/o
ur-
programmes/bache

http://www.esade.
edu/ca/programes/
masters/msc-
programmes/our-
programmes/financ

http://www.esade.
edu/management/
eng/programmes/
master-
entrepreneurship/i

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/global

http://www.esade.
edu/es/programas/
masters/msc-
programmes/our-
programmes/busin

http://www.esade.
edu/en/programme
s/masters/msc-
programmes/our-
programmes/intern

www.esade.edu/en
/programmes/mast
ers/msc-
programmes/our-
programmes/marke

NA 

http://www.esade.
edu/en/programme
s/mba/full-time-
mba/ESADE-
difference/global-

http://www.esade.
edu/es/programas/
mba/executivemba
/ESADE-
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