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DIMENSIONS, ESTÀNDARDS I SUBESTÀNDARDS 
 
Dimensió 1 - Qualitat del programa formatiu 
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el 
MECES. 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.  
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació.  
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.  
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 
Dimensió 2 - Pertinència de la informació pública  
La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.  
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 
Dimensió 3 - Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora continuada 
de la titulació. 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions.  
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès.  
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada 

 
Dimensió 4 - Adequació del professorat al programa formatiu   
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada.  
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

 
Dimensió 5 - Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge    
La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.  
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

 
Dimensió 6 - Qualitat dels resultats del programa formatiu    
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als 
assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  
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.  
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.       
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU  
 

Estàndard 1 Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES)  
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

En l’informe de verificació de l’AQU de 2014, un dels requeriments objecte d’anàlisi en les futures fases de seguiment i verificació és la justificació de la dimensió internacional dels continguts 
d’algunes de les assignatures, amb l’objecte de diferenciar-los de les pròpies del Grau en ADE. Per a poder justificar la dimensió internacional de la titulació s’ha sol·licitat als professors la 
realització d’informes d’internacionalització de diferents assignatures (un total de 13 assignatures). Gràcies a aquests informes d’internacionalització realitzats pels docents es justifica la 
diferenciació entre el Grau en Negocis Internacionals i el Grau en ADE. 
Segons els informes d’internacionalització de les assignatures que han elaborat els professors de les assignatures, es demostra la diferenciació de la titulació respecte al Grau en ADE i la 
inexistència de solapament, especialment pel que fa a la dimensió internacional dels continguts de les assignatures esmentades, que es diferencien clarament de les pròpies d’un Grau en 
ADE. 
D’altra banda, en l’informe de verificació de la titulació, l’AQU var efectuar un comentari sobre la formulació de determinades competències, que utilitzaven en la seva definició verbs com 
“entendre” o “comprendre”. A criteri de l’AQU, aquest fet dificultava l’avaluació de l’assoliment de les citades competències. En resposta a això, es va indicar que s’estudiaria la formulació de 
les competències i la idoneïtat o no d’un canvi. 
S’han estudiat les següents competències: CG5, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE11, CE13 i CE14. De moment, mitjançant els resultats d’aprenentatge i sistemes d’avaluació, estem concretant 
la mesura de les competències. Tot i això, s’haurà d’esperar al desplegament total del grau per a fer una valoració respecte a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge per a vincular-los a les 
competències. Des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica es valorarà quin és el moment més adequat per aplicar el canvi. 
Pel que fa a l’assoliment de les competències de la titulació, s’ha d’assenyalar que la consecució de les competències del grau s’està assolint pels estudiants segons la planificació prevista, 
tant en primer curs com en segon curs i en tercer curs. Tot i això, els alumnes de tercer curs porten un assoliment més ampli, donat que el desplegament dels tres cursos complerts possibilita 
una major obtenció de competències i resultats d’aprenentatge. 
Respecte a la matrícula de nou accés en la titulació, en el curs 2016-2017, s’han matriculat 21 alumnes de nou accés, suposant un 16% menys que els alumnes de nou accés del curs 2015-
2016, però una evolució del 150% en relació a la matriculació del primer any d’implantació del grau (curs 2014-2015). 
Si bé és cert que ESERP està consolidada com un referent en relació a la formació en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, mitjançant la impartició, fins a l’inici d’aquest Grau, de la 
titulació pròpia i privada en aquestes àrees, el Grau en Negocis Internacionals suposa una novetat en relació als programes que històricament s’han cursat en ESERP i una novetat també en 
general, atès que es tracta d’una formació nova i diferenciada del Grau en ADE, més coneguda entre els estudiants que es mostren interessats per formar-se en l’àrea empresarial. 
La novetat del Grau i la seva diferenciació amb els existents en el sector determinen una consolidació més a llarg termini, atès que requereix no solament d’apostar per la seva informació 
pública, sinó d’un exercici pedagògic en la seva difusió, ressaltant les seves diferències i la seva idoneïtat, ateses les demandes del sector professional al que pertany. En aquest cas, sembla 
que es mostra una consolidació de la matriculació, malgrat no completar el nombre de places ofertes. 
Així mateix, segons les dades generals de matrícules de 2015-2016 extretes de WINDDAT, 175 alumnes es van mostrar interessats pel grau de similars característiques existent, dels quals, 
122 van tenir accés a través de preinscripció. Per tant, la proporció d’estudiants d’ESERP és del 14% del total d’alumnes interessats i un 47% dels estudiants que van quedar fora de la 
matriculació per preinscripció, per la qual cosa el fet de sortir en preinscripció seria una bona opció per donar major visibilitat al Grau en Negocis Internacionals. 
Tots els alumnes s’han matriculat a temps complet i tenen un perfil adequat per a la titulació, tal com es va poder observar en l’entrevista prèvia efectuada en el procés d’admissió i que es 
realitza abans que qualsevol alumne pugui efectuar la matrícula a ESERP. Entrevista en la qual s’avalua si el perfil de l’estudiant s’ajusta als estudis als que vol accedir. 
Pel que fa a les adaptacions i reconeixements de crèdits, al llarg del curs 2014-2015 és van reconèixer 42 ECTS, mentre que durant el curs 2015-2016 el nombre de crèdits ECTS a reconèixer 
han estat 87 i durant el curs 2016-2017 van ser 117 els crèdits reconeguts. Malgrat aquest fet, aquest increment és proporcional a l’augment total del nombre d’alumnes tot i que al no tenir un 
increment d’alumnes provinents de CFGS, suposa una disminució d’un 1,8% de la mitjana de crèdits reconeguts, passant a representar un 10,6%. Tanmateix, la majoria d’alumnes (73%) 
disposa d’un reconeixement de crèdits menor de 15 ECTS. 
En relació al reconeixement de crèdits d’alumnes provinents d’altre titulacions universitàries oficials, tan sols es va matricular una estudiant per aquesta via, provinent del Grau en ADE 
d’ESADE Business School i va obtenir un reconeixement de 18 crèdits. 
Respecte als reconeixements de crèdits per a estudiants provinents de CFGS, durant el curs 2016-2017 es va procedir a estudiar la possibilitat d’incorporar algun estudi de convalidació més, 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EhzB3S0HmKRMqNZh5hc1o-ABUdcrAJwYCIz713P1WqGfvA?e=Wt98dW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard1_ESERP.pdf?csf=1&e=XRJbyA
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard1_NegocisInter_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=I7UK1j
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però després de revisar l’oferta d’estudis existent, es va comprovar que de moment tots els títols afins ja disposaven d’un estudi de reconeixement, per la qual cosa el curs vinent es procedirà a 
revisar si sorgeix algun més, però sembla que no es precisarà ampliar cap estudi de convalidació de moment. 
Finalment, els mecanismes de coordinació de que disposa la titulació són adequats. Mitjançant les reunions mantingudes pel coordinador del grau amb els docents de forma individual, així com 
pel seguiment realitzat, es valora la idoneïtat i coherència entre les metodologies i els resultats d’aprenentatge. A més, el coordinador de Qualitat d’ESERP, conjuntament amb el coordinador 
del grau i el Director de Relacions Internes, revisa i verifica que els sistemes d’avaluació presentats pels professors, en el programa i planificació de l’assignatura, són idonis i adequats per a 
l’assoliment de les competències i resultats d’aprenentatge previstos. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 

Realitzar el seguiment per evitar el solapament entre el Grau en Negocis 
Internacionals i el Grau en ADE. 

Sí “AQU: Informe verificació. 2014.06.02. La Comisión considera que a pesar que la Memoria 
de Verificación señala la diferenciación del mismo respecto al Grado en ADE, este tema será 
objeto de seguimiento puesto que ambos tienen muchos puntos en común y podría existir 
solapamiento entre ellos.”  
Es té en compte aquest requeriment i se’n donarà compte en el procés d’acreditació. 

Mantenir 

Es revisarà la formulació de les competències en el moment en el qual hi 
hagi una perspectiva més amplia per valorar la idoneïtat de possibles 
canvis. Des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica es valorarà quin és el 
moment més adequat per fer-ho en relació al marc VSMA i per quin 
procediment. 

Sí “AQU: Informe verificació. 2014.06.02. Debería revisarse su formulación [competencias] para 
utilizar verbos que indiquen una acción evaluable y evitar verbos como “entender”, 
“comprender” y sinónimos.// Revisar la formulación de las competencias incorporando los 
verbos que indiquen una acción evaluable.” 
La sol·licitud de modificació prevista per març de 2018 inclourà l’esmena d’aquest aspecte. 

Mantenir 

El contingut de les assignatures de Organisation of international, 
Companies, Internacional Public Relations Techniques, Dret mercantil 
Internacional, Economia Internacional Globalització i Geopolítica, 
International Economics Institutions i Marquet Research Techniques ,tenen 
un contingut internacional que es desmarca de les pròpies d’un Grau amb 
ADE. Es demanaran informes al professorat que acreditin la dimensió 
internacional de la titulació. 

Sí AQU: Informe verificació. 2014.06.02. A partir de los contenidos aportados es difícil de 
apreciar la dimensión “internacional” que aparece en la denominación de algunas 
asignaturas o materias, puesto que parecen los habituales asociados a cualquier entorno de 
ADE (en módulos 1, 2 y 4 por ejemplo). Será objeto de análisis en las fases de seguimiento 
y acreditación que estos contenidos del entorno internacional que justifican el título 
realmente son impartidos. // Definir con mayor detalle los contenidos de las asignaturas de 
dimensión internacional para diferenciarlas claramente de las propias de un grado en ADE. 
La sol·licitud de modificació prevista per març de 2018 inclourà l’esmena d’aquest aspecte.   

Mantenir 

Unificar els criteris d’admissió amb altres universitats per a estudiants 
procedents de països de fora de la Unió Europea. 

No Alumnes procedents de batxillerats cursats a països fora de la Unió Europea, com per 
exemple Mèxic, han tingut la possibilitat d’accedir directament a Universitats de fora de 
Catalunya amb el batxillerat o equivalent homologat cursat en el seu país d’origen, sense 
necessitat de realitzar les proves de la selectivitat. 

Mantenir 

Seguir ampliant durant el curs 2016-2017 de forma progressiva els 
processos de convalidació per als alumnes que accedeixin mitjançant 
CFGS. 

No Durant el curs 2016-2017 es va procedir a estudiar la possibilitat d’incorporar algun estudi de 
convalidació més, però després de revisar l’oferta d’estudis existent, es va comprovar que de 
moment tots els títols afins ja disposaven d’un estudi de reconeixement. 

Tancar 

Implementar els processos necessaris per establir els acords amb 
universitats per programes de mobilitat. 
 

No S’ha planificat que els estudiants tinguin la possibilitat d’accedir a programes de mobilitat a 
partir del curs 2017-18, sempre que quedin consolidats els 3 primers anys d’implementació 
dels Graus així com definits els acords amb les diferents universitats internacionals. 

Mantenir 
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Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU 

Durant el desplegament dels tres primers cursos de la titulació, s’ha detectat 
que per a poder obtenir un millor detall del nivell d’assoliment de les 
competències i resultats d’aprenentatge per part dels alumnes, s’ha d’iniciar 
la implementació, durant el curs 2017-2018, d’un sistema de rúbriques que 
faciliti l’avaluació dels estudiants. 

 Implementació d’un sistema de rúbriques que faciliti l’avaluació 
dels estudiants i l’assoliment de les competències i resultats 
d’aprenentatge, durant el curs 2017-2018, tenint en compte 
que es tracta d’una millora on el total desplegament de 
rúbriques en totes les assignatures s’aconseguirà a llarg 
termini. 

No 

Atès que el nombre d’estudiants que han de realitzar Pràctiques Externes 
anirà creixent al llarg del curs 2017-2018, degut a l’augment d’estudiants 
matriculats, s’ha detectat la necessitat d’incrementar el nombre de tutors/res 
de pràctiques, així com d’introduir la figura del coordinador/a de pràctiques, 
per donar un millor servei als estudiants. 

 Durant el curs 2017-2018, s’incrementarà el nombre de 
tutors/res de pràctiques. Així mateix, s’introduirà la figura del 
coordinador/a de pràctiques. 

No 

El Grau en Negocis Internacionals suposa una novetat en relació als 
programes que històricament s’han cursat en ESERP i una novetat també 
en general, atès que es tracta d’una formació nova i diferenciada del Grau 
en ADE, més coneguda entre els estudiants que es mostren interessats per 
formar-se en l’àrea empresarial. La novetat del Grau i la seva diferenciació 
amb els existents en el sector determinen una consolidació més a llarg 
termini, atès que requereix no solament d’apostar per la seva informació 
pública, sinó d’un exercici pedagògic en la seva difusió. Per aquests motius, 
el fet de sortir en preinscripció seria una bona opció per donar major 
visibilitat al Grau en Negocis Internacionals. 

 S’estudiarà sol·licitar que el Grau en Negocis Internacionals 
s’inclogui en la preinscripció universitària, per tal de donar una 
major visibilitat de la titulació entre la comunitat universitària, la 
qual cosa implicaria sol·licitar una modificació de la memòria 
de verificació de la titulació. 

Sí 

S’ha constatat la necessitat de treballar en el desenvolupament d’indicadors 
sobre el nivell d’anglès amb el qual accedeixen els alumnes, tant per part de 
la prova realitzada a ESERP, com per part de les credencials de nivell 
d’idioma que presenten els estudiants, amb la finalitat de poder mesurar 
l’evolució i progressió del nivell d’anglès amb el qual accedeixen els 
alumnes cada any. 

 Desenvolupar, en el curs 2017-2018, els indicadors sobre el 
nivell d’anglès amb el qual accedeixen els alumnes, tant per 
part de la prova realitzada a ESERP, com per part de les 
credencials de nivell d’idioma que presenten, per tal de 
mesurar l’evolució i progressió del nivell d’anglès amb el qual 
accedeixen. 

No 

En relació amb el creixement del nombre de matriculació en aquest grau, 
s’ha detectat la conveniència d’incorporar la figura de tutor de curs, com a 
complement a un major i millor seguiment dels estudiants. 

 Durant el curs 2017-2018, s’incorporarà la figura de tutor de 
curs, per tal de realitzar un major i millor seguiment als 
alumnes. 

No 

 
4-Evidències  

N/A 
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Estàndard 1 Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

En l’informe de verificació de l’AQU de 2014 s’especifica que un dels requeriments objecte d’anàlisi en futures fases de seguiment i verificació serà la justificació de la necessitat de crear una 
altra titulació de Grau similar a la que ja ofereix la Universitat de Vic en Publicitat i Relacions Públiques. La informació subministrada per ESERP puntualitzava que un dels aspectes 
diferenciadors d’ambdós graus radica en el fet que la proposta presentada té una marcada orientació específica cap al Màrqueting, i que el Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UVic 
és molt més generalista. 
En aquest sentit, cal dir que per al proper curs 2017-2018, les assignatures que es desplegaran a quart curs seran específiques de Màrqueting, justificant d’aquesta manera el requeriment de 
l’AQU respecte a la diferenciació entre ambdues titulacions. Aquestes assignatures són un total de 10. Cal dir també que durant primer, segon i tercer curs ja s’està fonamentant aquesta 
diferenciació amb la realització d’una sèrie d’assignatures relacionades amb el Màrqueting (un total de 3 assignatures). 
Pel que fa a l’assoliment de les competències de la titulació, s’ha d’assenyalar que la consecució de les competències del grau s’està assolint pels estudiants segons la planificació prevista, 
tant en primer curs com en segon curs i en tercer curs. Tot i això, els alumnes de tercer curs porten un assoliment més ampli, donat que el desplegament dels tres cursos complerts possibilita 
una major obtenció de competències i resultats d’aprenentatge. 
En relació amb les pràctiques externes, si fem referència a la relació amb les empreses de pràctiques, en tots els casos ha estat molt correcta. La part més complexa s’ha trobat en el 
seguiment del document d’avaluació de pràctiques d’empresa. Ha resultat molt complicat que es lliurin a temps i que s’emplenin de la forma deguda (faltava signatura i/o segell i/o qualificació 
numèrica), malgrat que el contacte amb el tutor d’empresa es realitzava a partir de la primera tutoria amb l’alumne. S’aconsella també revisar el tutor real de l’alumne ja que, en ocasions, no 
coincideix amb el del conveni. 
Respecte a la matrícula de nou accés en la titulació, en el curs 2016-2017, s’han matriculat 109 alumnes de nou accés, amb el que hem tancat les places previstes. La progressió en la qual ha 
augmentat el nombre de matricules de nou accés amb un increment del 178% del primer any d’implantació al segon (2014-2015 / 2015-2016) i del 136% del segon any al tercer, en termes 
generals, és una bona dada en tractar-se del tercer any d’implementació del grau. 
Si bé és cert que ESERP està consolidada com un referent en relació a la formació en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, mitjançant la impartició, fins a l’inici d’aquest Grau, de la 
titulació pròpia i privada en aquestes àrees, el fet de poder impartir aquesta formació com a grau oficial ha suposat una continuïtat com a referent en aquesta àrea. 
Tots els alumnes s’han matriculat a temps complet i tenen un perfil adequat per a la titulació, tal com es va poder observar en l’entrevista prèvia efectuada en el procés d’admissió i que es 
realitza abans que qualsevol alumne pugui efectuar la matrícula a ESERP. Entrevista en la qual s’avalua si el perfil de l’estudiant s’ajusta als estudis als que vol accedir. 
Pel que fa a les adaptacions i reconeixements de crèdits, al llarg del curs 2014-2015 és van reconèixer 51 ECTS, durant el curs 2015-2016 el nombre de crèdits ECTS a reconèixer han estat 
213 i durant el curs 2016-2017 van ser 297 els crèdits reconeguts. Malgrat aquest fet, aquest increment és proporcional a l’augment total del número d’alumnes tot i tenir més alumnes 
provinents de CFGS, ja que la mitjana de crèdits reconeguts és d’un 10%, incrementant-se tan sols en un 1,6%. Tanmateix, el total d’alumnes disposa d’un reconeixement de crèdits menor de 
15 ECTS. 
En relació al reconeixement de crèdits d’alumnes provinents d’altres titulacions universitàries oficials, és van realitzar 4 reconeixements, on la procedència dels alumnes era la següent: el Grau 
en ADE de la Universitat de Barcelona, el Grau en Publicitat, RRPP i Màrqueting de la Universitat Ramon Llull i el Grau en ADE i Màrqueting de la Universitat Pompeu Fabra. 
Aquests reconeixements provinents d’altres universitats sumen 139 crèdits reconeguts, donada l’homogeneïtat de les titulacions d’origen per branca de coneixement i, més en particular, per 
matèries i assignatures homòlogues, així com competències, continguts i resultats d’aprenentatge. 
Respecte als reconeixements de crèdits per a estudiants provinents de CFGS, durant el curs 2015-2016 es va procedir a estudiar la possibilitat d’incorporar algun estudi de convalidació més, 
però després de revisar l’oferta d’estudis existent, es va comprovar que de moment tots els títols afins ja disposaven d’un estudi de reconeixement, per la qual cosa cada curs es procedirà a 
revisar si sorgeix algun més, però sembla que no es precisarà ampliar cap estudi de convalidació de moment. 
Finalment, els mecanismes de coordinació de que disposa la titulació són adequats. Mitjançant les reunions mantingudes pel coordinador del grau amb els docents de forma individual, així 
com pel seguiment realitzat, es valora la idoneïtat i coherència entre les metodologies i els resultats d’aprenentatge. A més, el coordinador de Qualitat d’ESERP, conjuntament amb el 
coordinador del grau i el Director de Relacions Internes, revisa i verifica que els sistemes d’avaluació presentats pels professors, en el programa i planificació de l’assignatura, són idonis i 
adequats per a l’assoliment de les competències i resultats d’aprenentatge previstos. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/Ehi6B_bXqqFOoBxKNpt94l4ByICpX6anyJdB9FtlYOdcDQ?e=6eepE8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard1_ESERP.pdf?csf=1&e=XRJbyA
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard1_PMRP_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=RrbUNo
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2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 

Atendre l’observació de l’AQU sobretot quan es despleguin el 3r i 4rt curs, 
que é son es troben la majoria d’assignatures de Màrqueting. A les 
assignatures impartides a primer ja s’hi troben resultats d’aprenentatge 
diferenciadors. 

Sí “AQU: Informe verificació. 2013.08.01. Si bien la Comisión valora el hecho de que la 
propuesta que se somete a verificación aúne en su título el Marketing, la Publicidad y las 
Relaciones Públicas, también considera necesario que la Institución justifique la necesidad 
de crear otro título de grado similar al que ya ofrece la Universitat de Vic en Publicidad y 
Relaciones Públicas. En este sentido, la información que se suministra puntualiza que uno 
de los aspectos diferenciadores de ambos grados radica en el hecho de que la propuesta 
presentada por ESERP tiene una marcada orientación específica hacia el Marketing, 
mientras que Grado de Publicidad y Relaciones públicas de la UVic es mucho más 
generalista. En los futuros procesos de Seguimiento y Acreditación, la Comisión prestará 
especial atención a cómo se ha ido materializando la especificidad referida con el desarrollo 
del plan de estudios, así como el logro de los objetivos a los que alude la Institución para 
reforzar aquellos argumentos sobre los que se sostiene la diferenciación explicada.” 
Es té en compte aquest requeriment i se’n donarà compte en el procés d’acreditació. 

Mantenir 

Unificar els criteris d’admissió amb altres universitats per a estudiants 
procedents de països de fora de la Unió Europea. 

No Alumnes procedents de batxillerats cursats a països fora de la Unió Europea, com per 
exemple Mèxic, han tingut la possibilitat d’accedir directament a Universitats de fora de 
Catalunya amb el batxillerat o equivalent homologat cursat en el seu país d’origen, sense 
necessitat de realitzar les proves de la selectivitat. 

Mantenir 

Seguir ampliant durant el curs 2016-2017 de forma progressiva els 
processos de convalidació per als alumnes que accedeixin mitjançant 
CFGS. 

No Durant el curs 2016-2017 es va procedir a estudiar la possibilitat d’incorporar algun estudi de 
convalidació més, però després de revisar l’oferta d’estudis existent, es va comprovar que 
de moment tots els títols afins ja disposaven d’un estudi de reconeixement. 

Tancar 

Implementar els processos necessaris per establir els acords amb 
universitats per programes de mobilitat. 

No S’ha planificat que els estudiants tinguin la possibilitat d’accedir a programes de mobilitat a 
partir del curs 2017-18, sempre que quedin consolidats els 3 primers anys d’implementació 
dels Graus així com definits els acords amb les diferents universitats internacionals. 

Mantenir 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  

Durant el desplegament dels tres primers cursos de la titulació, s’ha 
detectat que per a poder obtenir un millor detall del nivell d’assoliment de 
les competències i resultats d’aprenentatge per part dels alumnes, s’ha 
d’iniciar la implementació, durant el curs 2017-2018, d’un sistema de 
rúbriques que faciliti l’avaluació dels estudiants. 

 Implementació d’un sistema de rúbriques que faciliti l’avaluació 
dels estudiants i l’assoliment de les competències i resultats 
d’aprenentatge, durant el curs 2017-2018, tenint en compte que 
es tracta d’una millora on el total desplegament de rúbriques en 
totes les assignatures s’aconseguirà a llarg termini. 

No 

Atès que el nombre d’estudiants que han de realitzar Pràctiques Externes 
anirà creixent al llarg del curs 2017-2018, degut a l’augment d’estudiants 
matriculats, s’ha detectat la necessitat d’incrementar el nombre de 
tutors/res de pràctiques, així com d’introduir la figura del coordinador/a de 
pràctiques, per donar un millor servei als estudiants. 

 Durant el curs 2017-2018, s’incrementarà el nombre de tutors/res 
de pràctiques. Així mateix, s’introduirà la figura del coordinador/a 
de pràctiques. 

No 
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En el seguiment del document d’avaluació de pràctiques d’empresa, ha 
resultat molt complicat que es lliurin a temps i que s’emplenin de la forma 
deguda (faltava signatura i/o segell i/o qualificació numèrica), malgrat que 
el contacte amb el tutor d’empresa es realitzava a partir de la primera 
tutoria amb l’alumne. També s’ha detectat que el tutor real de l’alumne, en 
ocasions, no coincideix amb el del conveni. 

 En relació amb les empreses de pràctiques, durant el curs 2017-
2018, es realitzarà un major seguiment dels tutors de les 
empreses a fi de millorar el compliment del document d’avaluació 
de pràctiques, ampliar el seu coneixement sobre les 
competències, així com el lliurament a temps de l’informe. 

No 

Respecte a la matrícula de nou accés en la titulació, en el curs 2016-2017, 
s’han matriculat 109 alumnes de nou accés, amb el que s’han tancat les 
places previstes. 

 En el curs 2017-2018, se sol·licitarà una modificació de la 
memòria de verificació de la titulació per tal d’ampliar el nombre 
de places de 80 a 120. 

Sí 

S’ha constatat la necessitat de treballar en el desenvolupament 
d’indicadors sobre el nivell d’anglès amb el qual accedeixen els alumnes, 
tant per part de la prova realitzada a ESERP, com per part de les 
credencials de nivell d’idioma que presenten els estudiants, amb la finalitat 
de poder mesurar l’evolució i progressió del nivell d’anglès amb el qual 
accedeixen els alumnes cada any. 

 Desenvolupar, en el curs 2017-2018, els indicadors sobre el nivell 
d’anglès amb el qual accedeixen els alumnes, tant per part de la 
prova realitzada a ESERP, com per part de les credencials de 
nivell d’idioma que presenten, per tal de mesurar l’evolució i 
progressió del nivell d’anglès amb el qual accedeixen. 

No 

En relació amb l’alt creixement del nombre de matriculació en aquest grau, 
s’ha detectat la conveniència d’implementar una segona figura de 
Coordinació Acadèmica per a primer curs, a fi de realitzar un major i millor 
seguiment a aquests alumnes, a més d’incorporar la figura de tutor de 
curs, com a complement al seguiment. 

 Durant el curs 2017-2018, s’implementarà una segona figura de 
Coordinació Acadèmica per a primer curs, a més d’incorporar la 
figura de tutor de curs, per tal de realitzar un major i millor 
seguiment als alumnes. 

No 

 
4-Evidències  

N/A 
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DIMENSIÓ 2 - PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
Estàndard 2 ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  
Informació  Estàndards i subestàndards   Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

Els alumnes disposen a la web de tota la informació de caràcter acadèmic que poden necessitar, com pot ser normatives, professorat, convalidacions per CFGS, guia acadèmica, pràctiques, 
TFG, mobilitat, beques. Per tant, en relació amb la documentació de caràcter acadèmic, s’ofereix informació pertinent, completa i actualitzada. A més, aquesta informació és clara i fàcilment 
accessible. 
D’acord amb el sistema de garantia interna de qualitat, ESERP publica tota la informació de caràcter acadèmic i garanteix un fàcil accés d’aquesta informació a tots els grups d’interès a través 
de la web institucional i també a través del campus virtual d’ESERP. 
Durant el curs 2016-2017 s’ha implementat un nou disseny a la pàgina web d’ESERP i al Campus Virtual per tal de facilitar l’adaptació de les pàgines a qualsevol dispositiu. També s’ha 
implementat una APP, tan per Android com per IOS, per a poder accedir al Campus Virtual de manera ràpida i senzilla des de qualsevol dispositiu. 
Al web d’ESERP (https://es.eserp.com) es publica informació completa, estructurada, unificada i actualitzada sobre les característiques de les titulacions dels graus i el seu desenvolupament 
operatiu: matrícula, pla d’estudis, guies docents, calendaris i horaris, preus, beques i ajudes, professorat, pràctiques, mobilitat, normatives acadèmiques i pla d’orientació i acció tutorial. 
Al campus virtual d’ESERP (https://es.eserp.com/campus-virtual), eina per a la comunicació, l’aprenentatge i la interacció entre els diferents membres de la comunitat universitària, els 
estudiants matriculats disposen d’informació acadèmica més detallada de la titulació i tenen accés a les aules virtuals de les assignatures matriculades (pla de treball, calendari d’exàmens, 
qualificacions, fòrums) i també informació més detallada, com ara calendaris o tràmits. 
A banda del web corporatiu d’ESERP i del campus virtual, la institució disposa d’altres canals d’informació, com ara blogs i canals socials per a la difusió d’informació complementària. En 
aquest sentit, destaca el Blog d’ESERP, on es troba disponible informació sobre actualitat, seus, formació, esdeveniments i publicacions. 
En general, tant els estudiants com els professors es mostren satisfets amb la informació que la institució publica a través dels diversos canals, sobre les característiques de les titulacions, 
segons es desprèn de les reunions amb els coordinadors acadèmics dels graus. 
D’altra banda, durant el curs 2016-2017, s’ha publicat al web d’ESERP la documentació relativa a la qualitat de les titulacions i els resultats obtinguts. Així, en la secció de Qualitat 
(https://es.eserp.com/calidad) es publiquen els Informes de Seguiment de Centre corresponents al curs 2014-2015 i al curs 2015-2016. També es publiquen el Plans de Millora del Grau en 
Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques i del Grau en Negocis Internacionals. Igualment, es publiquen les Memòries de Verificació amb un accés al Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT). La documentació sobre la qualitat de la titulació i els resultats obtinguts es troba publicada de forma accessible, completa, clara i actualitzada. 
Finalment, cal destacar que durant el curs 2016-2017, s’han publicat al web d’ESERP (https://es.eserp.com/calidad) els processos i procediments del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
d’ESERP. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 

Publicar al web d’ESERP tota la informació en relació amb els resultats de 
les enquestes de satisfacció dels estudiants i dels professors. 

No Incrementar al web d’ESERP la quantitat d’informació referida a la satisfacció dels grups 
d’interès. 

Mantenir 

Preparar el web d’ESERP amb l’objectiu de seguir el mateix criteri i 
estructura de publicació del SGIQ de la UVic-UCC. 
 

No ESERP publica la política de qualitat i els processos del SGIQ amb el mateix criteri i 
estructura de publicació del SGIQ de la UVic-UCC. 

Tancar 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard2_ESERP.pdf?csf=1&e=5mrvWk
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard2_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=u5VOO4
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Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  
N/A    
 
4-Evidències  
N/A 
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DIMENSIÓ 3 - EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 
 
Estàndard 3 ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

Les enquestes de satisfacció de la docència rebuda (estudiants) són universals, es realitzen per part dels estudiants en relació a tots els professors, matèries, cursos i titulacions i es duen a 
terme semestralment. El model d’enquesta aplicat per ESERP s’alinea amb l’estàndard implementat per la UVic-UCC, per tal de mantenir un criteri comú i obtenir millores i respostes més 
adequades per part dels estudiants en relació amb la planificació i els resultats de les assignatures. 
En general, el nivell de satisfacció de la docència rebuda per part dels estudiants és positiva tant en el Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques com en el Grau en Negocis 
Internacionals. 
En el Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, han obtingut un 8,14 de mitjana els docents de primer curs (havent respost un 63% en el primer semestre i un 83% en el segon 
semestre); un 8,01 de mitjana els docents de segon curs (havent respost un 60% en el primer semestre i un 64% en el segon semestre); i un 8,46 de mitjana els docents de tercer curs (havent 
respost un 85% en el primer semestre i un 79% en el segon semestre). 
En el Grau en Negocis Internacionals, han obtingut un 7,42 de mitjana els docents de primer curs (havent respost un 90% en el primer semestre i un 100% en el segon semestre); un 7,32 de 
mitjana els docents de segon curs (havent respost un 71% en el primer semestre i un 96% en el segon semestre); i un 7,33 de mitjana els docents de tercer curs (havent respost un 90% en el 
primer semestre i un 70% en el segon semestre). 
Les enquestes de satisfacció de la docència impartida (professorat) avaluen la satisfacció dels docents a la finalització de cada semestre. La valoració es realitza mitjançant un test. Els ítems 
proposats fan referència a dimensions de planificació, coordinació, instal·lacions, valoració dels resultats de l’assignatura, innovacions i millores, metodologies i dinàmiques de classe. 
Els resultats d’aquestes enquestes, en general, són positius tant pel que fa al Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques com en relació amb el Grau en Negocis Internacionals. 
En el Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, la relació amb la Coordinació és valorada pels docents de primer curs amb una mitjana de 9,00; pels docents de segon curs amb 
una mitjana de 9,50; i pels docents de tercer curs amb una mitjana de 9,50. Així mateix, els espais per a la docència (aula, ordinador, connexió, etc.) són valorats pels docents de primer curs 
amb una mitjana de 8,33; pels docents de segon curs amb una mitjana de 8,75; i pels docents de tercer curs amb una mitjana de 9,41. 
En el Grau en Negocis Internacionals, la relació amb la Coordinació és valorada pels docents de primer curs amb una mitjana de 8,33; pels docents de segon curs amb una mitjana de 9,00; i 
pels docents de tercer curs amb una mitjana de 8,79. Així mateix, els espais per a la docència (aula, ordinador, connexió, etc.) són valorats pels docents de primer curs amb una mitjana de 
9,17; pels docents de segon curs amb una mitjana de 9,50; i pels docents de tercer curs amb una mitjana de 8,93. 
D’altra banda, atès que en el curs 2016-17 els alumnes de tercer del Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques han realitzat els crèdits de pràctiques en empresa, s’han 
implementat enquestes de valoració perquè els responsables de tutoritzar els alumnes en els centres de treball puguin valorar la idoneïtat de les competències, així com els coneixements dels 
alumnes. 
Ha resultat un indicador molt interessant a tenir en compte, abans fins i tot que els alumnes finalitzin la titulació, a més de comptar amb la valoració efectuada pels docents, des del punt de 
vista acadèmic. 
Els resultats demostren que, en general, les competències genèriques són molt ben valorades per les empreses. En concret, els resultats després de consultar a les 30 empreses de 
pràctiques demostren que la mitjana de valoració més alta és de 5 punts sobre 5 en el 70% de les competències, mentre que el 24% restant és de 4 punts sobre 5 de la valoració. El que 
implica que totes les competències estan molt ben valorades entre els estudiants en pràctiques. 
El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la seva evolució temporal. Així 
mateix, el SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i titulats respecte del programa formatiu. 
ESERP, com a centre adscrit a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, implementa i adapta el model de SGIQ de la Universitat.  
Per dur a terme els processos de garantia de la qualitat, ESERP compta amb un procediment de recollida i anàlisi sistemàtica d’informació sobre la titulació, el professorat, la inserció laboral i 
la satisfacció amb la formació rebuda consistent en enquestes de satisfacció dels estudiants, enquestes de satisfacció del professorat, estudis de perfil d’ingrés, estudi de causes 
d’abandonament i informe de resultats acadèmics. 
Com a resultat de l’anàlisi de totes aquestes dades, el Coordinador de Qualitat, com a membre de la Comissió Acadèmica de la Qualitat d’ESERP que ho supervisa, redacta un informe de 
seguiment amb les propostes a aplicar per a la millora del procés; fent-ho arribar a l’equip directiu per a la seva aprovació i validació i, per tant, poder procedir a l’aplicació de les propostes que 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EsF2RTwx4JZPr1rYm9CGGhABhHzKqWySctKo2MAl0S8sug?e=bkI23E
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard3_ESERP.pdf?csf=1&e=TAfH0N
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard3_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=hEqCZB
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en ell es recullen. Per a la seva difusió, el Coordinador de Qualitat s’encarrega d’assegurar la correcta canalització entre els grups d’interès i responsables implicats en el procés (i per mitjà de 
les vies oportunes) de les dades generades de la seva aplicació. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 
     
Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  
N/A    
 
4-Evidències  
N/A 
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DIMENSIÓ 4 - ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU  
 
Estàndard 4 Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES) 
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

En els informes de verificació, l’AQU va indicar que seria objecte d’anàlisi i seguiment el compliment amb la normativa vigent en relació amb el professorat que imparteix la titulació. 
En relació amb el Grau en Negocis Internacionals, la dedicació HIDA dels docents es considera adequada per desenvolupar les seves funcions i realitzar el seguiment als estudiants. S’ha 
passat d’un 42,50% de dedicació HIDA impartida per professorat doctor en el curs 2015-2016 a un 68,34% en el curs 2016-2017. I la dedicació HIDA impartida per doctors acreditats ha passat 
d’un 35,29% en el curs 2015-2016 a un 56,00% en el curs 2016-2017. S’ha de destacar la progressió en la dedicació dels doctors acreditats i es preveu que, amb el desplegament del quart 
curs, es compliran els ràtios de doctors acreditats. 
Pel que fa a les categories del professorat de les assignatures dels ensenyaments es consideren adequades per al desenvolupament de les seves funcions en la titulació. En el Grau en 
Negocis Internacionals, s’ha passat d’un 42,50% de permanents 1 i un 57,50% de permanents 2 en el curs 2015-2016 a un 68,34% de permanents 1 i un 31,66% de permanents 2 en el curs 
2016-2017. 
Respecte a l’experiència investigadora del professorat, cal destacar que les línies de recerca del professorat es relacionen entre sí, abordant temes actuals i de gran interès per a la recerca en 
el camp dels Negocis Internacionals. Així mateix, la producció científica dels professors investigadors és força extensa, amb nombroses publicacions i participació en projectes competitius i 
grups de recerca. A més, algun professor té sexennis reconeguts i ha dirigit tesis doctorals. 
En relació amb l’experiència docent del professorat en el Grau en Negocis Internacionals, s’ha de remarcar que l’assignació de docents a les corresponents assignatures s’ha efectuat seguint 
el criteri de l’especialització, de forma que cada docent és expert en el contingut de la seva assignatura. D’altra banda, els docents amb més experiència acadèmica han estat assignats a les 
assignatures de primer curs, atès que es considera fonamental que els docents més experimentats imparteixin aquestes assignatures, la majoria de formació bàsica. Així mateix, també s’han 
assignat els docents amb més experiència docent al TFG i pràctiques externes, ja que es considera que aquests professors són els que millor poden orientar els estudiants en aquestes 
assignatures. 
D’altra banda, el professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i investigadora. Durant el 
curs 2016-2017, s’han seguit mantenint els mecanismes de suport al professorat, mitjançant reunions de claustre, sessions de formació docent (competències, resultats d’aprenentatge, 
planificació i disseny de sistemes d’avaluació) i reunions individuals entre coordinadors i docents. 
Referent a les sessions de formació, s’estableixen diverses sessions a les que es convoquen tots els docents, en primer lloc, per tornar a revisar les competències, els resultats d’aprenentatge 
i els sistemes d’avaluació, a més d’introduir novetats en la millora de la qualitat docent, com per exemple, el detall i els condicionants específics dels criteris d’avaluació que durant el curs 
2016-2017 tots els professors han d’incorporar al campus virtual, tant a l’apartat de la documentació com en l’apartat del sistema d’avaluació. Aquestes sessions de formació també són 
valorades positivament per part dels docents, sent aquest un lloc adequat per poder fer suggeriments per millorar la qualitat de l’activitat docent. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 

Analitzar, proposar i regular la participació de professors doctors als grups 
d’investigació de la UVic-UCC i en el cas de professors no doctors, 
s’incentivarà la inclusió dels mateixos als programes de doctorat de la 
UVic o en altres Universitats. 

Sí “AQU: Informe verificació. 2014.06.02. Se requiere que la Universidad cumpla el plan de 
contratación previsto y, a ser posible, mire de adecuarlo aún más al título. Este proceso de 
contratación del profesorado y de adecuación al título será objeto de análisis pormenorizado 
en las fases de seguimiento y acreditación. // Implantar el plan de contratación y mejora del 
personal docente.” 

Mantenir 

ESERP crearà un Observatori de Recerca, per tal de potenciar la No S’ha dissenyat, planificat i executat un sistema de suport al professorat per millorar la Tancar 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EptRsWD4-QlKp13cOg2zPs0Bo6BiHU5qQFBUHQ87kmpLyw?e=ByIICq
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard4_ESERP.pdf?csf=1&e=yDjOgm
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard4_NegocisInter_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=czUOoq
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investigació del professorat. qualitat de l’activitat docent i investigadora, que compta amb sessions específiques tant en 
l’àmbit de la innovació docent com en el camp de la recerca. S’ha creat l’Observatori de 
Recerca d’ESERP. 

S'organitzaran cursos adreçats al professorat per millorar la qualitat de 
l'activitat docent i implementar les innovacions a les aules. 

No S’ha dissenyat, planificat i executat un sistema de suport al professorat per millorar la 
qualitat de l’activitat docent i investigadora, que compta amb sessions específiques tant en 
l’àmbit de la innovació docent com en el camp de la recerca.  

Tancar 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  
N/A    
 
4-Evidències  
N/A 
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Estàndard 4 Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

En els informes de verificació, l’AQU va indicar que seria objecte d’anàlisi i seguiment el compliment amb la normativa vigent en relació amb el professorat que imparteix la titulació. 
En relació amb el Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, la dedicació HIDA dels docents és adequada per desenvolupar les seves funcions i realitzar el seguiment als 
estudiants. En aquest curs 2016-2017, hi ha un increment significatiu d’alumnes, i per tant s’ha determinat dividir els alumnes del primer curs en tres grups, incrementant així els horaris de 
docència i tutoria dels professors, a fi de poder atendre les seves necessitats i característiques sense dificultat, mantenint els ràtios establerts. S’ha passat d’un 58,33% de dedicació HIDA 
impartida per professorat doctor en el curs 2015-2016 a un 70,00% en el curs 2016-2017. I la dedicació HIDA impartida per doctors acreditats ha passat d’un 57,14% en el curs 2015-2016 a un 
59,04% en el curs 2016-2017. Cal destacar la progressió en la dedicació dels doctors acreditats i es preveu que, amb el desplegament del quart curs, es compliran els ràtios de doctors 
acreditats. 
Pel que fa a les categories del professorat de les assignatures dels ensenyaments es consideren adequades per al desenvolupament de les seves funcions en la titulació. En el Grau en 
Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, s’ha passat d’un 58,33% de permanents 1 i un 41,67% de permanents 2 en el curs 2015-2016 a un 70,00% de permanents 1 i un 30,00% de 
permanents 2 en el curs 2016-2017. 
Respecte a l’experiència investigadora del professorat, cal destacar que les línies de recerca del professorat es relacionen entre sí, abordant temes actuals i de gran interès per a la recerca en 
el camp de la Publicitat, el Màrqueting i les Relacions Públiques. Així mateix, la producció científica dels professors investigadors és força extensa, amb nombroses publicacions i participació 
en projectes competitius i grups de recerca. A més, algun professor té sexennis reconeguts i ha dirigit tesis doctorals. 
En relació amb l’experiència docent del professorat en el Grau en Publicitat, el Màrqueting i les Relacions Públiques, s’ha de remarcar que l’assignació de docents a les corresponents 
assignatures s’ha efectuat seguint el criteri de l’especialització, de forma que cada docent és expert en el contingut de la seva assignatura. D’altra banda, els docents amb més experiència 
acadèmica han estat assignats a les assignatures de primer curs, atès que es considera fonamental que els docents més experimentats imparteixin aquestes assignatures, la majoria de 
formació bàsica. Així mateix, també s’han assignat els docents amb més experiència docent al TFG i pràctiques externes, ja que es considera que aquests professors són els que millor poden 
orientar els estudiants en aquestes assignatures. 
D’altra banda, el professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i investigadora. Durant el 
curs 2016-2017, s’han seguit mantenint els mecanismes de suport al professorat, mitjançant reunions de claustre, sessions de formació docent (competències, resultats d’aprenentatge, 
planificació i disseny de sistemes d’avaluació) i reunions individuals entre coordinadors i docents. 
Referent a les sessions de formació, s’estableixen diverses sessions a les que es convoquen tots els docents, en primer lloc, per tornar a revisar les competències, els resultats d’aprenentatge 
i els sistemes d’avaluació, a més d’introduir novetats en la millora de la qualitat docent, com per exemple, el detall i els condicionants específics dels criteris d’avaluació que durant el curs 
2016-2017 tots els professors han d’incorporar al campus virtual, tant a l’apartat de la documentació com en l’apartat del sistema d’avaluació. Aquestes sessions de formació també són 
valorades positivament per part dels docents, sent aquest un lloc adequat per poder fer suggeriments per millorar la qualitat de l’activitat docent. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 

Analitzar, proposar i regular la participació de professors doctors als grups 
d’investigació de la UVic-UCC i en el cas de professors no doctors, 
s’incentivarà la inclusió dels mateixos als programes de doctorat de la 
UVic o en altres Universitats. 

Sí “AQU: Informe verificació. 2014.06.02. La Comisión de Evaluación solicita a la Institución 
que cumpla la planificación de personal propuesta que garantice la adecuada implantación 
del grado. Este aspecto merece especial atención en los procesos de seguimiento y 
acreditación del título. // Aspectos que se tienen que implantar obligatoriamente en el título 
en el momento de su inicio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente: Aplicar el 
compromiso de la Institución relativo al plan de contratación y de especialización y 
experiencia docente e investigadora del personal académico necesario, en relación a los 

Mantenir 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EjCVPFPNY79GgsBcdEbEHdYBh0IgM2vWb1OBzX5jsYpiug?e=d6wb62
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard4_ESERP.pdf?csf=1&e=yDjOgm
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard4_PMRP_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=bgkidh
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contenidos del Grado propuesto.” 

ESERP crearà un Observatori de Recerca, per tal de potenciar la 
investigació del professorat. 

No S’ha dissenyat, planificat i executat un sistema de suport al professorat per millorar la 
qualitat de l’activitat docent i investigadora, que compta amb sessions específiques tant en 
l’àmbit de la innovació docent com en el camp de la recerca. S’ha creat l’Observatori de 
Recerca d’ESERP. 

Tancar 

S'organitzaran cursos adreçats al professorat per millorar la qualitat de 
l'activitat docent i implementar les innovacions a les aules. 

No S’ha dissenyat, planificat i executat un sistema de suport al professorat per millorar la 
qualitat de l’activitat docent i investigadora, que compta amb sessions específiques tant en 
l’àmbit de la innovació docent com en el camp de la recerca.  

Tancar 

Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  
N/A    
 
4-Evidències  
N/A 
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DIMENSIÓ 5 - EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE  
 
Estàndard 5 ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

L’orientació i acció tutorial d’ESERP es planteja en dos nivells diferents. En primer lloc, es prioritza un model d’acció tutorial integrat en la docència i, en segon lloc, més enllà del que s’ofereix 
integrat en l’activitat docent, es desenvolupen un conjunt d’accions específiques que permeten una atenció integral de l’estudiant des dels moments previs a l’accés als seus estudis, així com 
al llarg de la seva estada formativa i, finalment, pel que fa al vincle que estableix amb la institució una vegada finalitza el Grau. 
Especialment, cal destacar que el Pla d’Orientació i Acció Tutorial d’ESERP, accessible a la web d’ESERP (https://es.eserp.com/calidad), inclou mesures específiques a nivell de: 
Orientació acadèmica: té com a propòsit facilitar a l’estudiant un aprenentatge millor, fent possible la integració dels diferents aspectes que incideixen en l’aprenentatge. Es tracta d’orientar en 
la selecció de les opcions curriculars, en la proporció de les matèries i crèdits de matriculació. Cal contemplar les necessitats educatives de l’estudiant, proposar-los compensacions a les seves 
deficiències acadèmiques, consolidar els seus hàbits d’estudi i eliminar les seves dificultats i reticències en la seva integració dins de la dinàmica universitària. 
Seguiment acadèmic en el desenvolupament de la formació específica en les assignatures: Cada docent manté el control i seguiment dels estudiants en relació al correcte desenvolupament 
de les assignatures. Per això, si detecta que un estudiant no està acudint amb regularitat a les sessions (mitjançant els informes que obté a través de la plataforma de control de faltes 
d’assistències) dóna part al Coordinador Acadèmic perquè pugui posar-se en contacte amb el mateix, a fi de reunir-se i poder detectar el motiu. D’altra banda, si el docent detecta que 
l’estudiant no està assumint correctament els continguts, competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura o no lliura alguna de les activitats de l’assignatura, efectua el seu seguiment i, 
al seu torn, també dóna part al Coordinador Acadèmic, a fi que activi novament el POAT. El Coordinador Acadèmic per la seva banda, revisa tant l’assistència com el seguiment acadèmic de 
les diferents assignatures dels estudiants, a fi de detectar qualsevol incidència. Mitjançant les reunions mantingudes amb els estudiants, el Coordinador registra el seguiment i l’evolució de 
l’estudiant. 
Orientació personal i social: contribuir a la formació integral de l’estudiant com a persona, facilitant el coneixement de si mateix en els àmbits d’aptituds, personalitat i centres d’interès, 
contribuint al desenvolupament del seu criteri i confiança personals. 
Orientació laboral i professional: té per objectiu ajudar, en la mesura en què l’alumne ho requereixi, a realitzar una elecció equilibrada del seu itinerari curricular en funció d’estudis futurs, i 
orientar-ho per ser un subjecte actiu i conscient en abandonar la institució universitària. Cal posar èmfasi en tot el que afecti a l’elecció de professió, la cerca i obtenció d’un lloc de treball i la 
seva formació permanent, facilitant en la mesura del possible el seu accés al mercat de treball. 
D’altra banda, els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. Concretament, durant el curs 2016-2017 s’ha dut a terme una 
millora a la planta inferior de les instal·lacions on, entre d’altres, s’ubica l’àrea de treball i biblioteca, així com diferents aules i el saló d’actes. S’ha millorat el mobiliari, la il·luminació, el sistema 
d’àudio i la distribució dels espais. 
Pel que fa als recursos digitals de suport a la docència, s’han implementat els nous equips a l’aula d’informàtica dotant-la de 40 unitats. També s’ha implementat 20 equips nous al Work Center 
per a millorar l’experiència i la qualitat del mateixos. També s’han renovat aquells equips de projecció que en funció del seu temps de vida havien reduït les seves prestacions. Així mateix, s’ha 
adaptat la web d’ESERP a tot tipus de suport com mòbils i tauletes, així com la implementació de l’aplicació del Campus Virtual tant pel sistema Android com pel sistema IOS. 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 
    
Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EopNMOUF6ipPhR03SZLYkW4BtQNB8vI5UDoB9mMidE8eiw?e=5PMWgu
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard5_ESERP.pdf?csf=1&e=zJLQEL
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard5_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=mWDyFZ
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3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  

S’ha detectat la necessitat d’aconseguir un sistema de Biblioteca 
Virtual que integri un ampli catàleg de referències bibliogràfiques, 
materials, vídeos, articles, revistes, etc., a fi de donar millor i major 
suport als estudiants en la documentació per la realització de les 
activitats i al fet que els estudiants disposin de millors eines i amb 
una major adaptació als seus costums en la preparació de les 
assignatures. Així mateix, serà una eina molt útil en el Treball de Fi 
de Grau. 

 En el curs 2017-2018 es planificarà el llançament de la Biblioteca 
Virtual, atenent a les necessitats i hàbits de les noves generacions 
d’estudiants que opten per poder utilitzar recursos bibliogràfics a 
través dels dispositius mòbils, tauletes i ordinadors. 

 

Atenent a les sol·licituds realitzades pels docents, s’ha constatat la 
conveniència d’implementar un programari de detecció de plagis per 
totes les assignatures, inclosos els Treballs de Fi de Grau; atès que 
els docents han mostrat interès en disposar d’eines que facilitin la 
detecció de plagis, amb la finalitat d’ajudar a que els estudiants 
s’habituïn a referenciar correctament i a no cometre plagi des del 
primer curs dels graus. 

 S’implementarà, durant el curs 2017-2018, un programari de detecció 
de plagis per totes les assignatures, inclosos els Treballs de Fi de 
Grau, per tal de facilitar la detecció dels plagis i ajudar als estudiants 
a referenciar correctament i a no cometre plagi. 

 

S’ha detectat la conveniència de realitzar millores a diferents aules 
ubicades a les plantes principal i superior, així com els despatxos per 
als professors, i també la necessitat de canviar el mobiliari de les 
aules. 

 Durant el curs 2017-2018, es realitzaran millores a diferents aules 
ubicades a les plantes principal i superior, així com els despatxos per 
als professors, i també es canviarà tot el mobiliari de les aules. 

 

S’ha detectat la necessitat de renovar el servei d’impressió per al 
Work Center dotant-lo d’un sistema de targetes prepagament on 
l’alumne pot acumular un saldo i utilitzar-lo a mida de les seves 
necessitats. 

 Al llarg del curs 2017-2018, es renovarà el servei d’impressió per al 
Work Center dotant-lo d’un sistema de targetes prepagament. 

 

S’observa que degut a l’augment d’ús de dispositius electrònics a 
l’aula, equips personals, tauletes, etc., s’ha d’ampliar la capacitat de 
la xarxa wifi per tal de millorar l’experiència d’us de l’alumne. 

 En el curs 2017-2018, s’ampliarà la capacitat de la xarxa wifi per tal 
de millorar l’experiència d’us de l’alumne. 

 

Es constata la conveniència de seguir amb les millores de les 
plataformes dels alumnes i de la implementació d’un nou sistema 
d’assistència que permeti un accés i una gestió més senzilla per part 
de l’alumne i del professor. També és convenient unificar els 
dissenys de les plataformes per tal que totes tinguin el mateix 
aspecte i l’experiència sigui més senzilla per l’alumne. 

 Durant el curs 2017-2018, s’implementarà un nou sistema 
d’assistència que permeti un accés i una gestió més senzilla per part 
de l’alumne i del professor. També s’unificaran els dissenys de les 
plataformes per tal que totes tinguin el mateix aspecte. 

 

 
4-Evidències  
N/A 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU 
 

Estàndard 6 Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES) 
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

La taxa d’èxit global, coeficient entre el nombre de crèdits ordinaris superats i el nombre de crèdits ordinaris presentats, ha sofert una mínima variació del 2,6%, arribant al 88%, sobretot 
perquè amb el tercer any de desplegament del grau, des de coordinació s’ha pogut realitzar un millor seguiment de l’evolució dels alumnes. Així mateix, els docents que porten des de l’inici 
dominen el seguiment, i també han consolidat les adaptacions necessàries per poder garantir el correcte seguiment i assimilació de les competències, continguts, objectius i resultats 
d’aprenentatge per part dels estudiants, en relació a les activitats d’avaluació. 
D’altra banda, en relació a la taxa de rendiment global, ha sofert una baixada del 4,4%, arribant a un 77,5% de coeficient entre el nombre de crèdits ordinaris superats i el nombre de crèdits 
ordinaris presentats. 
Cal destacar que la taxa de rendiment per a primer curs és variable, atès que va començar sent d’un 78,9%, en 2015-2016 va passar a ser d’un 88% i en 2016-2017 ha baixat a un 66%, la qual 
cosa denota un rendiment dispar entre els tres grups. Serà necessari poder disposar dels percentatges de següents cursos per poder realitzar una valoració més precisa sobre els motius que 
han causat aquests canvis, atès que la majoria de docents s’han mantingut durant aquests cursos. 
A més, és destacable que els alumnes que van accedir en 2014-2015 s’han mantingut entorn al 78,8% durant els dos primers cursos, passant a un 85,2% en tercer. Símptoma que dominen 
més els continguts i el sistema d’avaluació, adquirint millor les competències, objectius i resultats d’aprenentatge. Al seu torn, cal destacar que el grup que va accedir a primer en 2015-2016, 
ha sofert una baixada d’un 10,8% en el rendiment, per la qual cosa s’haurà de fer especial seguiment a la seva evolució, atès que hauria de ser positiva. 
Així mateix, els alumnes de nou accés en el curs 2016-2017, se situen en un 66% de rendiment, la qual cosa en el curs 2017-2018 hauria d’anar en positiu, sobre la base d’un major 
coneixement dels continguts, de les metodologies i dels sistemes d’avaluació. 
En relació amb les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació, cal destacar que són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos. Les diferents activitats formatives incloses en les metodologies docents, que es desenvolupen durant el curs a les diverses assignatures, permeten que el professor efectuï el 
seguiment continu de l’aprenentatge dels alumnes, així com mesurar els resultats una vegada s’ha fet l’avaluació de les assignatures i que aquests resultats també es desenvolupen durant el 
transcurs de l’assignatura. 
Les diverses activitats formatives són els exàmens i proves, l’estudi individual/personal dels conceptes/continguts per part de l’alumne, la investigació i cerca bibliogràfica per a la realització de 
treballs, exposicions per complementar l’estudi autònom, la realització d’activitats individuals (dins i fora de l’aula), la realització d’activitats grupals (dins i fora de l’aula), les exposicions 
púbiques, les visites externes, les visites de ponents experts en qüestions específiques dins de les matèries o assignatures, les lectures i els debats. 
Finalment, respecte als valors dels indicadors d’inserció laboral, en trobar-nos en el tercer curs de desplegament del Grau, encara no disposem de referents o indicadors professionals que 
aportin valor, al marge de la visió acadèmica oferta pels professors. 
Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat 

PMT 
    
Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EcZrmz9nQRFMiSMj0_mBRRUB46-el-X9vrpE4bBNGl4K6g?e=EG83jB
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard6_ESERP.pdf?csf=1&e=IvDiJj
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard6_NegocisInter_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=mFyPQL
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3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació 

AQU  

Per tal que els grups puguin realitzar una evolució positiva al llarg del 
desenvolupament del Grau, s’ha constatat la necessitat de fer un especial 
seguiment als estudiants, a fi de millorar les taxes de rendiment. La figura 
de tutor de curs que s’està planificant implementar, serà un element més 
que ajudi i fomenti una evolució positiva. 

 Durant el curs 2017-2018, s’haurà d’efectuar un especial 
seguiment als alumnes de tots els cursos per aconseguir un major 
rendiment entre el coeficient del nombre de crèdits ordinaris 
superats i el nombre de crèdits ordinaris presentats. 

 

 
4-Evidències  
N/A 
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Estàndard 6 Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
Informació  Estàndards i subestàndards  Indicadors  Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Desembre 2017 
 
1-Valoració desenvolupament centre/títol 2016-2017 en relació a l’estàndard 
Punts forts i àrees de millora. Aspectes més rellevants. 

La taxa d’èxit global, coeficient entre el nombre de crèdits ordinaris superats i el nombre de crèdits ordinaris presentats, ha sofert una mínima variació del 2,3%, arribant al 90,5%, sobretot 
perquè amb el tercer any de desplegament del grau, des de coordinació s’ha pogut realitzar un millor seguiment de l’evolució dels alumnes. Així mateix, els docents que porten des de l’inici 
dominen el seguiment que han de realitzar, i també han consolidat les adaptacions necessàries per poder garantir el correcte seguiment i assimilació de les competències, continguts, objectius 
i resultats d’aprenentatge per part dels estudiants, en relació a les activitats d’avaluació. 
D’altra banda, en relació a la taxa de rendiment global, ha sofert una altra mínima variació del 0,9%, arribant al 84,5% de coeficient entre el nombre de crèdits ordinaris superats i el nombre de 
crèdits ordinaris presentats. 
Cal destacar que la taxa de rendiment per a primer curs se segueix mantenint a l’entorn del 77-78%, produït per la necessitat que els alumnes de primer curs s’adaptin al sistema d’avaluació 
contínua i tots els criteris que estableixen els professors per poder superar les seves assignatures, garantint la correcta assimilació de les competències, objectius i resultats d’aprenentatge. 
Per la seva banda, és simptomàtic que els alumnes de cursos superiors aconsegueixin un rendiment entre el 88% per a alumnes de 2º curs i del 98% per a alumnes de tercer curs, atès que 
aquests alumnes, d’una banda, dominen i entenen el sistema d’avaluació, tenen molt clar els seus objectius formatius i professionals i, a més, dominen més els continguts, ja que porten un 
desenvolupament major. 
En relació amb les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació, cal destacar que són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos. Les diferents activitats formatives incloses en les metodologies docents, que es desenvolupen durant el curs a les diverses assignatures, permeten que el professor efectuï el 
seguiment continu de l’aprenentatge dels alumnes, així com mesurar els resultats una vegada s’ha fet l’avaluació de les assignatures i que aquests resultats també es desenvolupen durant el 
transcurs de l’assignatura. 
Les diverses activitats formatives són, entre d’altres, els exàmens i proves d’avaluació continua, l’estudi individual/personal dels conceptes/continguts per part de l’alumne, la investigació i 
cerca bibliogràfica per a la realització de treballs, exposicions per complementar l’estudi autònom, la realització d’activitats individuals (dins i fora de l’aula), la realització d’activitats grupals 
(dins i fora de l’aula), les exposicions púbiques, les visites externes, les visites de ponents experts en qüestions específiques dins de les matèries o assignatures, les lectures i els debats de 
temes d’actualitat. 
Finalment, respecte als valors dels indicadors d’inserció laboral, en trobar-nos en el tercer curs de desplegament del Grau, encara no disposem de referents o indicadors professionals que 
aportin valor, al marge de la visió acadèmica oferta pels professors. 

Variació respecte al que es va consignar a l’ISC anterior/memòria    
 
 
2-Accions de millora més rellevants implementades en processos de seguiment anteriors (Pla de Millora) 
Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i resultat Continuïtat PMT 
    
Valoració global del desenvolupament de les accions del PMT sobre aquest estàndard / Observacions 
 
 
3-Noves accions de millora derivades d’aquest procés de Seguiment   
Acció Reformulació acció present al PMT   Introducció nova acció PMT  Modificació AQU  
N/A    
 

4-Evidències  
N/A 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EfHzfVLV70FHmS4_3nbJk6ABuc5mLYoqlYMsoVSLB87T3w?e=6AxeaG
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_Estandard6_ESERP.pdf?csf=1&e=IvDiJj
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_Estandard6_PMRP_ESERP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=KPiHng
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PLA DE MILLORA DE LES TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER D’ESERP, THE BARCELONA SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE  
 
Pla de millora de partida 
 
Els plans de millora dels quals es partia per elaborar aquest ISC són els següents:  
 Pla de Millora del Grau en Negocis Internacionals 
 Pla de Millora del Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques 
 
Aprovats CGU febrer 2017. Incorpores dades sobre el desenvolupament de les accions fins a desembre de 2017. 
 
 
Nou pla de millora 
 
Fruit de la reflexió efectuada en aquest procés de seguiment, es presenta un nou Pla de Millora de les Titulacions Oficials de Grau i de Màster d’ESERP, The Barcelona 
School of Business and Social Science.  
 Pla de Millora del Grau en Negocis Internacionals, febrer 2018 
 Pla de Millora del Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, febrer 2018  
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_ESERP_NegocisInt_Febrer2017.pdf?csf=1&e=79MURB
https://universitatdevic.sharepoint.com/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PM_ESERP_PMPublicMqRRPP_Febrer2017.pdf?csf=1&e=oq6bHt
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGPMRP_ESERP_febrer2018.pdf?csf=1&e=xZLEKS
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISC_2016_2017_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGPMRP_ESERP_febrer2018.pdf?csf=1&e=xZLEKS

