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PLA DE MILLORA DEL GRAU EN NEGOCIS INTERNACIONALS 
Àmbit Tema Anàlisi i valoració  Accions de millora proposades  Responsable  Agents 

implicats 
Terminis  Origen 

proposta 
Requereix 
autorització 
AQU  

Estat  Satisfacció  

Objectius i 
competències 

1a Competències 
de la titulació. 
Estructura i 
formulació 

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. 

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

Director 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau 

2018-
2019 

Informe 
verificació. 
2014 

No No iniciat 3 

Objectius i 
competències 

1a Competències 
de la titulació. 
Estructura i 
formulació 

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. 

2 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. 

Director 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau 

A 
determinar 
amb VOA 

Informe 
verificació. 
2014 // IST 
2014-2015 

Sí No iniciat 3 

Pla d’estudis 2a Estructura del 
pla d’estudis 

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. 

3 El contingut de les assignatures de 
Organization of international, Companies, 
International Public Relations Techniques, 
Dret mercantil Internacional, Economia 
Internacional Globalització i Geopolítica, 
International Economics Institutions i 
Market 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. 

Director 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau 

2017-
2018 

Informe 
verificació. 
2014 / IST 
2014-2015 

No En 
desenvolupament 

4 

Pla d’estudis 2d Metodologies, 
activitats 
formatives i 
sistemes 
d’avaluació 

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. 

15 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Pla d’estudis 2e Organització de 
les Pràctiques 
externes 

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 

16 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 
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Àmbit Tema Anàlisi i valoració  Accions de millora proposades  Responsable  Agents 
implicats 

Terminis  Origen 
proposta 

Requereix 
autorització 
AQU  

Estat  Satisfacció  

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. 

Estudiants 3a Matrícula de 
nou accés 

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. 

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

Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica 

Comissió 
d’Admissió, 
Servei de 
gestió 
acadèmica 
d’ESERP, 
Àrea de 
gestió 
Acadèmica 
de la UVic-
UCC 
 
 

2018-
2019 

IST 2014-
2015 

Sí En 
desenvolupament 

2 

Estudiants 3a Matrícula de nou 
accés 

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. 

17 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. 

Vicerectora 
d’Ordenació 
Acadèmica 

Director de 
Relacions 
Internes, 
Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

Sí En 
desenvolupament 

3 

Estudiants 3d Mobilitat 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. 

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

Director de 
Relacions 
Internes 

Responsable 
Dep. 
Internacional 

2017-
2018 

IST 2014-
2015 

No En 
desenvolupament 

4 

Estudiants 3e Progressió 
acadèmica i 
resultats: taxes i 
resultats 

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, 

18 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 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 
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Àmbit Tema Anàlisi i valoració  Accions de millora proposades  Responsable  Agents 
implicats 

Terminis  Origen 
proposta 

Requereix 
autorització 
AQU  

Estat  Satisfacció  

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. 

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. 

Estudiants 3e Progressió 
acadèmica i 
resultats: taxes i 
resultats 

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. 

26 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Estudiants 3j Mecanismes de 
suport als 
estudiants 

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. 

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

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Professorat 4a Perfil del 
professorat 

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. 

4 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. 

Director 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau. Vic 
erector de 
Recerca i  
Professorat 

2017-
2018 

Informe 
verificació. 
2014 ///  IST 
2014-2015 

No En 
desenvolupament 

4 

Recursos i serveis 5a Espais i recursos 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. 

22 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Recursos i serveis 5a Espais i recursos 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. 

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

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Recursos i serveis 5a Espais i recursos 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. 

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

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 
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Àmbit Tema Anàlisi i valoració  Accions de millora proposades  Responsable  Agents 
implicats 

Terminis  Origen 
proposta 

Requereix 
autorització 
AQU  

Estat  Satisfacció  

Recursos i serveis 5b Recursos digitals 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. 

20 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Recursos i serveis 5b Recursos digitals 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. 

21 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Recursos i serveis 5b Recursos digitals 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. 

25 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. 

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2016-
2017 

No En 
desenvolupament 

3 

Sistema de 
Garantia Interna 
de la Qualitat 

6a Publicació del 
SGIQ i dels 
indicadors i 
informes de la 
titulació 

Incrementar al web d’ESERP la quantitat 
d’informació referida a la satisfacció dels grups 
d’interès 

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

Director de 
Relacions 
Internes 

Coordinador 
de Grau i 
Qualitat 

2017-
2018 

ISC 2015-
2016 

No En 
desenvolupament 

3 

 


