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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES) 
 

Estàndard 1. 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. 
Indicadors Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent 
del MECES. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Revisar la formulació de 
competències. 

Revisar la formulació de les 
competències en el moment 
en el qual hi hagi una 
perspectiva més amplia per 
valorar la idoneïtat de 
possibles canvis. 

Sí Es va incloure a la sol·licitud de modificació presentada a AQU el març de 2018, que va 
ser avaluada favorablement. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
Revisió de la formulació de les competències  

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Indicadors/Estandard1/Indicadors_GNI14ES_E1.pdf?csf=1&e=LvRN0v
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard1.pdf?csf=1&e=gO90vf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard1.docx?d=w4a22c55af4404e15bad539beb1f03739&csf=1&e=DH4EYB
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Evidencies/Estandard1/EvidenciaComptenciesGNI_ESERP.pdf?csf=1&e=s0jpgV
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Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El pla d’estudis i la seva planificació són coherents en relació 
a les competències i resultats d’aprenentatge, així com al 
nivell formatiu del MECES i també compleixen amb la 
demanda de qualificació del sector professional al que es 
dirigeixen. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
L’impacte del requisit d’admissió sobre el coneixement de 
llengua anglesa.  

S’han de millorar els objectius de cobrir les places ofertes. No 
obstant això, es tenen detectades possibles solucions. 

 

És destacable l’enfocament del pla d’estudis amb una visió 
internacional dels negocis. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

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

No Ja s’han unificat els criteris d’admissió amb la resta d’universitats per a estudiants 
procedents de països de fora de la Unió Europea. 

100% N 

Donar major visibilitat a la 
titulació. 

Estudiar 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. 

No S’està estudiant la possibilitat de sol·licitar que el Grau en Negocis Internacionals 
s’inclogui en la preinscripció universitària. 

25% S 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Ampliar els esforços per donar a conèixer el grau a estudiants de 
batxillerat, CFGS i als seus coordinadors acadèmics. Objectiu: Donar 
major visibilitat a la titulació. 

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 tot això es faran 
més esforços en el Pla d’orientació preuniversitària d’aquest Grau. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament els mecanismes de coordinació 
docent, que tenim implementats: coordinador acadèmic, tutor 
de curs, coordinador de TFG i Pràctiques i tutors de TFG i 
Pràctiques. Així com les reunions que es mantenen entre 
aquestes figures i el claustre. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar la coordinació de 
pràctiques externes 

Introduir la figura del 
coordinador/a de pràctiques. 

No S’ha introduït la figura del coordinador/a de pràctiques externes, per tal de millorar el 
seu desenvolupament i la valoració és satisfactòria. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament les normatives acadèmiques i el 
seu impacte. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
 

Estàndard 1. 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. 
Indicadors Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent 
del MECES. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Indicadors/Estandard1/Indicadors_GPMRP13ES_E1.pdf?csf=1&e=2n1YGf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard1.pdf?csf=1&e=gO90vf
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard1.docx?d=w4a22c55af4404e15bad539beb1f03739&csf=1&e=DH4EYB
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Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El pla d’estudis i la seva planificació són coherents en relació 
a les competències i resultats d’aprenentatge, així com al 
nivell formatiu del MECES i també compleixen amb la 
demanda de qualificació del sector professional al que es 
dirigeixen. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El volum de sol·licituds d’admissió mostra l’alt interès de 
l’oferta entre els futurs estudiants. 

  

L’impacte del requisit d’admissió sobre el coneixement de 
llengua anglesa.  

  

Desenvolupar dins del mateix pla d’estudis el màrqueting, la 
publicitat i les relacions públiques. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

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

No Ja s’han unificat els criteris d’admissió amb la resta d’universitats per a estudiants 
procedents de països de fora de la Unió Europea. 

100% N 

Ampliació del nombre de 
places 

Ampliar el nombre de places 
de 80 a 120. 

No Es va incloure a la sol·licitud de modificació presentada a AQU el març de 2018, que va 
ser avaluada favorablement. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament els mecanismes de coordinació 
docent, que tenim implementats: coordinador acadèmic, tutor 
de curs, coordinador de TFG i Pràctiques i tutors de TFG i 
Pràctiques. Així com les reunions que es mantenen entre 
aquestes figures i el claustre. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar la Coordinació 
Acadèmica 

Implementar una segona 
figura de Coordinació 
Acadèmica per a primer curs. 

No S’ha implementat una segona figura de Coordinació Acadèmica en el Grau, per tal de 
millorar el seu funcionament, i el resultat es valora positivament. 

100% N 

Millorar la coordinació de 
pràctiques externes 

Introduir la figura del 
coordinador/a de pràctiques. 

No S’ha introduït la figura del coordinador/a de pràctiques externes, per tal de millorar el 
seu desenvolupament i la valoració és satisfactòria. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament les normatives acadèmiques i el 
seu impacte. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    
 

Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science 
 

Estàndard 2. 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. 
 Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es compta amb canals d'informació i una web permanentment 
actualitzada i accessible des de diferents dispositius, amb 
accés a tota la informació pública relativa a la titulació. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard2.pdf?csf=1&e=IIhnX3
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard2.docx?d=wa81e368d92a24bc4a76ac0b51f304ac9&csf=1&e=G1FEHp
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora satisfactòriament tant els canals de publicació com 
la informació que es proporciona sobre els resultats 
acadèmics i de satisfacció. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Publicar els resultats 
acadèmics i de satisfacció 

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

No Es publiquen els resultats de les enquestes de satisfacció anualment a la web 
d’ESERP dins de “qualitat”: valoració de la docència rebuda i impartida per a cada 
grau, valoració del servei de pràctiques, valoració de l’alumnat per part de les 
empreses, valoració dels recursos físics i virtuals i valoració del centre de recursos per 
a l’aprenentatge 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Ampliar la publicació al web d’ESERP amb més enquestes de 
satisfacció de les actualment existents. Objectiu: Millorar la publicació 
de resultats acadèmics i de satisfacció. 

Ampliar al web d’ESERP la informació referida a les enquestes de satisfacció dels grups d’interès N 

Publicar al web d’ESERP els resultats acadèmics dels estudiants. 
Objectiu: Millorar la publicació de resultats acadèmics i de satisfacció. 

Publicar al web d’ESERP la informació referida als resultats acadèmics dels estudiants per donar-li 
més rellevància, tot i que ja es publica tota aquesta informació a l’ISC. Aquesta acció està previst 
portar-la a terme un cop hi hagi un històric de la titulació més ampli. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora satisfactòriament tant els canals de publicació com 
la informació que es proporciona sobre el SGIQ i els resultats 
del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT    
 

Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science 
 

Estàndard 3. 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 

 Observacions AQU VSMA  Pla de Millora Febrer 2018 
 
Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Nivell d’implantació dels processos i procediments SGIQ del 
marc VSMA. 

L’evolució dels mecanismes d’avaluació externa i l’enfortiment 
dels d’avaluació interna pot comportar la necessitat de revisar 
els processos i procediments SGIQ del marc VSMA. 

 

 Cal consolidar l’interès pels processos VSMA en la comunitat i 
estendre’l a la resta de grups d’interès. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Dissenyar i implementar el procediment de Pla de Millora dins el 
procés 07. Objectiu: Consolidar la implementació dels processos 
relacionats amb el marc VSMA  

Queda pendent redactar el procediment sobre la gestió del Pla de Millora i, de en conseqüència, 
caldrà revisar el procés de Seguiment. 

N 

Dur a terme accions de formació i divulgació dels procediments 
VSMA entre els grups d’interès. Objectiu: Consolidar la 
implementació dels processos relacionats amb el marc VSMA 

Cal consolidar l’interès pels processos VSMA en la comunitat i estendre’l a la resta de grups 
d’interès. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard3.pdf?csf=1&e=6pYUPh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard3.docx?d=w79ae146e498841df94ffa609864114f5&csf=1&e=2m1ySa
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Subestàndard 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 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Fer una revisió dels models d’enquestes. Objectiu: homogeneïtzar els 
instruments de valoració. 

ESERP està treballant en la revisió de les enquestes i s’han detectat algunes divergències entre les 
del centre i les proposades per la universitat. Cal assegurar-se que abasten totes les necessitats 
informatives en relació a la satisfacció dels grups d’interès. 

N 

Proporcionar a ESERP el catàleg d’enquestes UVic-UCC. Objectiu: 
homogeneïtzar els instruments de valoració. 

Es tracta que ESERP adapti aquelles enquestes que no estiguin en consonància amb la línia de 
treball de la UVic-UCC. 

N 

Sincronitzar les dades entre ESERP i Àrea de Qualitat per a 
l’elaboració dels indicadors. Objectiu: Millorar el traspàs de dades per 
a indicadors acadèmics a ADQ de la UVic-UCC. 

Establir un calendari de reunions ESERP-AdQ UVic-UCC durant el curs, per tal de coordinar i 
tractar dubtes i propostes de millora en relació a la sincronització de dades entre ESERP i Àrea de 
Qualitat per a l’elaboració dels indicadors. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Existència d’una eina de gestió transversal (GIQ) que permet 
fer una revisió global del Sistema de manera semi-automàtica. 

 Caldrà planificar la integració dels centres adscrits i propis 
federats en l’eina GIQ actual. 

Integració del Pla de millora del SGIQ en el Pla de millora de 
qualitat del Centre. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Dissenyar un Programa informàtic de Gestió de la Qualitat. Objectiu: 
Millorar la gestió de l’SGIQ a través d’eines específiques. 

Facilitar la gestió operativa de la qualitat: revisió d’indicadors i evidències, emissió i comunicació 
d’informes valoratius, planificació i avaluació d’accions de millora i revisió dels processos SGIQ. 

N 

Implementar el registre d’evidències del programa informàtic GIQ. 
Objectiu: Millorar la gestió de l’SGIQ a través d’eines específiques. 

Acció pendent del projecte d’integració informàtica, ja sigui via programari comercial o de 
desenvolupament propi, per englobar sota un mateix sistema: SGIQ, Seguiment i Plans de millora. A 
partir d’aquesta eina es preveurà un repositori i registre d’evidències. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 3.4. El SGIQ implantat té processos que garanteixen el desenvolupament operatiu de les titulacions. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES) 
 

Estàndard 4. 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 
Indicadors Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 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 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell de qualificació acadèmica del Grau és força adequat 
donades les característiques del programa 

  

L’Observatori de recerca ESERP incentiva i dona suport a la 
tasca investigadora del professorat, cosa que contribuirà en la 
millora del valor sobre professorat acreditat. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Incentivar la tasca 
investigadora del 
professorat. 

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 Es destaca la participació del professorat en projectes competitius i grups de recerca, 
tant de la UVic-UCC com d’altres universitats (v. dades incloses en l’Autoinforme 
d’Acreditació lliurat a AQU el novembre de 2018) 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EqoB4oOxqWNDoPjnLrg16LwBHlg1T1xBcuFXX6LpwwRt9Q?e=EIoocz
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard4.pdf?csf=1&e=rerGI9
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard4.docx?d=wc45b3b753233414eb8d5d8628d9039f7&csf=1&e=OJAb3P
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Ratio estudiants per professor   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La formació i eines que el centre proporciona per promoure la 
millora de l’activitat docent i investigadora del professorat i 
l’acollida que té. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Donar formació presencial i videotutorials al professorat en relació als 
nous recurs digitals incorporats a les aules. Objectiu: Incrementar la 
formació al professorat. 

Amb la incorporació de les pantalles digitals com a recurs docent a les aules, serà necessari donar 
formació als professors per que puguin treure el màxim rendiment. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
 

Estàndard 4. 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 
Indicadors Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 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 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell de qualificació acadèmica del Grau és força adequat 
donades les característiques del programa. 

  

L’Observatori de recerca ESERP incentiva i dona suport a la 
tasca investigadora del professorat, cosa que contribuirà en la 
millora del valor sobre professorat acreditat. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacci

ó AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Incentivar la tasca 
investigadora del 
professorat. 

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 Es destaca la participació del professorat en projectes competitius i grups de 
recerca, tant de la UVic-UCC com d’altres universitats (v. dades incloses en 
l’Autoinforme d’Acreditació lliurat a AQU el novembre de 2018) 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/Erlojbzg9QVHoEpsNPwAnUcBPYmrO-y0Svmdnt6uL-5MsA?e=m8274E
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard4.pdf?csf=1&e=rerGI9
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard4.docx?d=wc45b3b753233414eb8d5d8628d9039f7&csf=1&e=OJAb3P
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Ratio estudiants per professor   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La formació i eines que el centre proporciona per promoure la 
millora de l’activitat docent i investigadora del professorat i 
l’acollida que té. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Donar formació presencial i videotutorials al professorat en relació als 
nous recurs digitals incorporats a les aules. Objectiu: Incrementar la 
formació al professorat. 

Amb la incorporació de les pantalles digitals com a recurs docent a les aules, serà necessari donar 
formació als professors per que puguin treure el màxim rendiment. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 

Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science 
 

Estàndard 5. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 

 
Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El Pla d’Orientació i Acció Tutorial i els recursos que desplega permet un 
acompanyament i un seguiment exhaustiu dels estudiants. 

S’ha de millorar la informació als estudiants sobre les opcions de mobilitat 
internacional. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-100) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar els programes 
de mobilitat 
internacional. 

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

No S’han implementat satisfactòriament els processos necessaris per establir els 
acords amb universitats per programes de mobilitat internacional. 

100% N 

Incorporar la figura del 
tutor de curs. 

Incorporar la figura de tutor de curs, per 
tal de realitzar un major i millor 
seguiment als alumnes.  

No  S’ha creat la figura d’un tutor de curs que fa un seguiment exhaustiu del tots 
els alumnes per tal de pal·liar problemàtiques relacionades amb 
l’aprenentatge. Mitjançant la coordinació amb els diferents docents del curs i 
dels resultats de les avaluacions efectuades el tutor realitza tutories amb els 
alumnes que mostrin una avaluació continuada amb dificultats: es realitzen 
recomanacions sobre els processos d’aprenentatge, el grau de motivació, les 
possibles dificultats de seguiment de l’assignatura, problemàtiques alienes 
que poden afectar els rendiments, etc. 

100% N  

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació 
AQU (S/N) 

Donar una informació més àmplia, detallada i estructurada de les diferents 
opcions de mobilitat internacional de que disposen els estudiants. Objectiu: 
Millorar la informació dels programes de mobilitat internacional. 

Crear els continguts adients en tota la informació sobre les possibilitats de que disposen els 
estudiants de mobilitat internacional, que ha de constar en els diferents canals d’informació, 
així com ampliar les sessions informatives als estudiants. 

N 

Dur a terme un estudi previ per a la implantació dels crèdits RAC fent l’estudi 
previ per a la seva implantació. Objectiu: Desplegar els crèdits RAC. 

Es considera convenient fer el desplegament dels crèdits RAC, per a que els estudiants que 
participin en activitats universitàries culturals i de formació, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació, i de suport a la comunitat d’ESERP, puguin obtenir el 
reconeixement acadèmic d’un màxim de sis crèdits del total del pla d’estudis. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/EloUXhkhE4pMvMOzP-QrMDUBQcd4T18jbN5Y-ZCuGJ_bxA?e=Ts3JEs
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard5.pdf?csf=1&e=D4tJ5K
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard5.docx?d=w5afd38ec8aca47d09cc97c0b110bf632&csf=1&e=9mOXgd
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Dotació de recursos per als estudiants i altres interessats. L’increment d’oferta acadèmica i de places fa necessària una 

ampliació d’espais en la qual es treballa. 
 

Recursos digitals: campus i biblioteca virtual.   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Planificar 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. 

No ESERP va signar un conveni amb BLUEBOTTLEBIZ, implementant el servei de 
Biblioteca Digital, que ha substituït els anteriors recursos bibliogràfics. A través 
d’aquest servei els alumnes tenen accés a la bibliografia bàsica i a una selecció de les 
millors bibliografies recomanades per a cadascuna de les assignatures del Grau, a part 
d’altres fonts documentals que les editorials posen a disposició dels usuaris. Compta 
actualment amb un total de 50.096 recursos digitals. 
L'accés a la Biblioteca Digital es fa a través del Campus Virtual i es compta amb un 
tutorial d'ús per als alumnes. L'accés és il·limitat i des de qualsevol dispositiu digital.  
La satisfacció dels alumnes i professors és positiva 

100% N 

Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Implementar un nou sistema 
d’assistència que permeti un 
accés i una gestió més 
senzilla per part de l’alumne i 
del professor.  

No Es va implementar un sistema que permet tant al professor com a l'alumne portar un 
control de les seves assistències en línia i tenir accés als informes que detallen el seu 
nivell d'assistència. És un sistema digital que funciona a través del carnet d’estudiant. 
Tant el professorat com els estudiants tenen accés als informes que genera.   

100% N 

Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Ampliar la capacitat de la 
xarxa wifi per tal de millorar 
l’experiència d’us de l’alumne. 

No S’ha millorat l'accessibilitat a la xarxa mitjançant la WiFi del Centre mitjançant un nou 
tipus de xarxa, "MACROLAN 100MB", que ens ofereix una millor experiència de 
navegació en suportar més dispositius connectats al mateix temps.   

100% N 

Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Realitzar 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. 

No S’han efectuat millores a diferents aules ubicades a les plantes principal i superior, així 
com als despatxos per als professors, i també s’ha canviat tot el mobiliari de les aules. 
Tot això ha suposat una millora dels recursos materials, que es valora positivament. 

100% N 

Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Renovar el servei d’impressió 
per al Work Center dotant-lo 
d’un sistema de targetes 
prepagament. 

No S’ha renovat el servei d’impressió per al Work Center dotant-lo d’un sistema de 
targetes prepagament, la qual cosa implica una millora dels recursos materials 
disponibles. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
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Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Ampliar els espais existents amb unes noves instal·lacions al c/ Casp 
56  Objectiu: Millorar els recursos materials disponibles. 

Donat l’augment de l’oferta de graus així com l’ampliació de places en el Grau en Publicitat, 
Màrqueting i Relacions Públiques prevista per al curs 2018/19, serà necessari ampliar les 
instal·lacions existents. Aquestes instal·lacions són a 50 m de les actuals instal·lacions (aules, 
centre de recursos per l’aprenentatge, sales de reunions i despatxos). 

N 

Incorporar a les aules pantalles digitals i tecnificar les taules dels 
estudiants. Objectiu: Millorar els recursos materials disponibles. 

Per tal d’augmentar les eines i serveis tecnològics en la impartició de les classes per part del 
professorat i la interactivitat dels alumnes, s’incorporaran a les aules pantalles digitals i es 
tecnificaran les taules dels estudiants. 

N 

Introduir les eines necessàries dins del campus virtual per a que 
l’estudiant pugui fer l’automatrícula. Objectiu: Millorar els recursos 
materials disponibles. 

Es considera oportú que els estudiants tinguin la possibilitat de poder fer ells mateixos la matrícula 
de les assignatures que cursaran durant l’any acadèmic mitjançant el campus virtual. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Negocis Internacionals (GNI-14ES) 
 

Estàndard 6. 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 

Indicadors Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 
 
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats  Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
L’assoliment de les competències per part dels estudiants i el 
monitoratge que en fa el centre a través d’eines específiques. 

  

La implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge per 
part dels estudiants i del professorat a través de la diversitat 
de metodologies formatives emprades. 

  

La satisfacció d’estudiants, professorat i centres de pràctiques 
amb el procés formatiu. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Evitar solapaments entre 
itulacions   

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

Sí S’ha realitzat aquest seguiment per assegurar que en el 
desenvolupament del títol es consolida la diferenciació entre els dos 
títols, com es va preveure en el disseny del títol. Vegeu l’Autoinforme 
d’Acreditació lliurat a AQU el novembre de 2018.  

75% S 

Reforçar la dimensió 
internacional. 

Demanar informes al professorat que acreditin 
la dimensió internacional de la titulació: 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, és internacional, cosa que el 
desmarca de les assignatures pròpies d’un Grau 
d’ADE. 

Sí Els informes realitzats pel professorat demostren la dimensió 
internacional de les assignatures que es desenvolupen en el 
programa. Vegeu l’Autoinforme d’Acreditació lliurat a AQU el 
novembre de 2018. 

75% S 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/ErtPztoX4QhHrPEb4Ovs6nEBmzETECJ9kO0Rnl-H-ElYSA?e=CoP3pQ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard6.pdf?csf=1&e=NH4Rcw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard6.docx?d=w26d12987c93f405e9ff9b89b7f71377c&csf=1&e=5qlY3u
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Oferir la participació als estudiants que han de desenvolupar el TFG en projectes 
concrets vinculats a línies de recerca de l’Observatori. Objectiu: Millorar el 
desenvolupament del TFG. 

Amb l’objectiu de vincular el desenvolupament dels TFG amb l’Observatori 
d’Investigació ESERP-Abertis, es considera que seria oportú que els estudiants 
poguessin participar en línies de recerca en el marc del TFG. 

N 

Crear un repositori amb els millors TFG desenvolupats i els vídeos dels estudiants, dins 
del campus virtual. Objectiu: Millorar el desenvolupament del TFG. 

Per a facilitar el procés de desenvolupament dels TFG als estudiants, es crearà un 
repositori amb els millors TFG presentats per estudiants d’anys anteriors, així com 
vídeos informatius en els que els propis estudiants expliquen la temàtica, el procés 
d’elaboració i consells generals. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar les activitats de 
formació i avaluació. 

Implementar un sistema de 
rúbriques que faciliti 
l’avaluació dels estudiants i 
l’assoliment de les 
competències i resultats 
d’aprenentatge, 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 S’estan incorporant progressivament. Vegeu els detalls a l’Autoinforme d’Acreditació 
lliurat a AQU el novembre de 2018. 

25% S 

Millorar les activitats de 
formació i avaluació. 

Implementar 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. 

No S’ha adquirit l’eina URKUND que detecta els treballs en els que hi ha plagi quan 
aquests es pugen a l’aula virtual. S’aplica a totes les activitats d’avaluació, inclòs el 
TFG. Es tracta d'una mesura més a nivell preventiu, juntament amb el contingut i 
material que disposen tant els estudiants com els docents per a poder aprendre i 
ensenyar a referenciar correctament. Es tracta d'un apartat denominat Ús Ètic de la 
Informació i com evitar el Plagi, amb contingut específic per als estudiants i docents. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Els indicadors acadèmics obtinguts, a l’espera de poder 
disposar de sèries de dades més àmplies. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar els valors dels 
indicadors acadèmics. 

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. 

No S’ha efectuat 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. Els resultats obtinguts han estat satisfactoris. 

100% N 

Millorar els valors dels 
indicadors acadèmics. 

Desenvolupar 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 Des de la implantació del programa es realitza un estudi sistemàtic sobre el nivell 
d’anglès que tenen els estudiants que volen accedir al grau (es recorda que el títol 
contempla un requisit en aquest aspecte), tant si l’acrediten documentalment com si 
realitzen la prova que el centre organitza expressament. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (GPMRP-13ES) 
 

Estàndard 6. 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 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Pla de Millora Febrer 2018 
 
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats   Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
L’assoliment de les competències per part dels estudiants i el 
monitoratge que en fa el centre a través d’eines específiques. 

  

La implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge per 
part dels estudiants i del professorat a través de la diversitat 
de metodologies formatives emprades. 

  

La satisfacció d’estudiants, professorat i centres de pràctiques 
amb el procés formatiu. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Evitar solapaments entre 
titulacions   

Atendre l’observació de l’AQU 
sobre la diferenciació del grau 
PMRP (ESERP) respecte al 
grau PRP(FEC) 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 Com estava previst en el disseny del títol, la diferenciació de tots dos títols recau 
sobretot en una major orientació al Màrqueting del programa d’ESERP. Aquesta 
característica es localitza al llarg de tot l’ensenyament i s’intensifica especialment en el 
desenvolupament del 4rt curs. Vegeu l’Autoinforme d’Acreditació lliurat a AQU el 
novembre de 2018 

75% S 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Oferir la participació als estudiants que han de desenvolupar el TFG 
en projectes concrets vinculats a línies de recerca de l’Observatori. 
Objectiu: Millorar el desenvolupament del TFG. 

Amb l’objectiu de vincular el desenvolupament dels TFG amb l’Observatori d’Investigació ESERP-
Abertis, es considera que seria oportú que els estudiants poguessin participar en línies de recerca en 
el marc del TFG. 

N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/s/voauviccat/ErtPztoX4QhHrPEb4Ovs6nEBmzETECJ9kO0Rnl-H-ElYSA?e=CoP3pQ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/Observacions_AQU_VSMA/ObservacionsAQU_ESERP_Set2018_estandard6.pdf?csf=1&e=NH4Rcw
https://universitatdevic.sharepoint.com/:w:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMT_ESERP_febrer2018_Estandard6.docx?d=w26d12987c93f405e9ff9b89b7f71377c&csf=1&e=5qlY3u
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Crear un repositori amb els millors TFG desenvolupats i els vídeos 
dels estudiants, dins del campus virtual. Objectiu: Millorar el 
desenvolupament del TFG. 

Per a facilitar el procés de desenvolupament dels TFG als estudiants, es crearà un repositori amb els 
millors TFG presentats per estudiants d’anys anteriors, així com vídeos informatius en els que els 
propis estudiants expliquen la temàtica, el procés d’elaboració i consells generals. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar les activitats 
formatives i d’avaluació. 

Implementar un sistema de rúbriques que 
faciliti l’avaluació dels estudiants i 
l’assoliment de les competències i resultats 
d’aprenentatge, 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 S’estan incorporant progressivament. Vegeu els detalls a l’Autoinforme 
d’Acreditació lliurat a AQU el novembre de 2018. 

25% S 

Millorar les activitats 
formatives i d’avaluació. 

Realitzar un major seguiment dels tutors de 
les empreses de pràctiques 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 S’ha realitzat un major seguiment dels tutors de les empreses de 
pràctiques per a millorar el compliment del document d’avaluació de 
pràctiques i el resultat ha estat satisfactori. 

100% N 

Millorar les activitats 
formatives i d’avaluació. 

Implementar 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. 

No S’ha adquirit l’eina URKUND que detecta els treballs en els que hi ha 
plagi quan aquests es pugen a l’aula virtual. S’aplica a totes les activitats 
d’avaluació, inclòs el TFG. Es tracta d'una mesura més a nivell preventiu, 
juntament amb el contingut i material que disposen tant els estudiants 
com els docents per a poder aprendre i ensenyar a referenciar 
correctament. Es tracta d'un apartat denominat Ús Ètic de la Informació i 
com evitar el Plagi, amb contingut específic per als estudiants i docents. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Modificar la distribució dels percentatges en l’avaluació i adaptar les rúbriques als 
nous percentatges. Objectiu: Millorar les activitats formatives i d’avaluació. 

Un cop desenvolupat els tribunals de TFG i analitzats els resultats de les enquestes 
de satisfacció dels membres dels tribunals, s’ha considerat necessari fer una 
adequació dels percentatges de qualificacions. 

N 

 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Els indicadors acadèmics obtinguts, a l’espera de poder 
disposar de sèries de dades més àmplies. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar els valors dels 
indicadors acadèmics. 

Desenvolupar 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 Des de la implantació del programa es realitza un estudi sistemàtic sobre el nivell 
d’anglès que tenen els estudiants que volen accedir al grau (es recorda que el títol 
contempla un requisit en aquest aspecte), tant si l’acrediten documentalment com si 
realitzen la prova que el centre organitza expressament. 

100% N 

 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell d’inserció professional dels titulats és preveu que serà 
favorable, encara que s’hauran de confirmar quan es disposi 
de dades de l’enquesta d’inserció laboral prevista per a un any 
després de la Graduació.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Reacció 

AQU 
Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      
 
3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     
Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   
Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   
 
4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT D’ESERP, THE BARCELONA SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE 
 
Pla de millora de partida 
 
Els plans de millora del qual es partia per elaborar aquest ISQ és el següent: 
 Pla de Millora del Grau en Negocis Internacionals, aprovat pel CGU de febrer de 2018. 
 Pla de Millora del Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques, aprovat pel CGU de febrer de 2018. 

 
 

Nou pla de millora 
 
Fruit de la reflexió efectuada en aquest procés de seguiment ISQ 2019, es presenta el següent nou Pla de Millora: 
 Pla de Millora de la Qualitat d’ESERP 2019 -Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat-. 
 
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGNI_ESERP_febrer2018_CGU.pdf?csf=1&e=iDxXgJ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGNI_ESERP_febrer2018_CGU.pdf?csf=1&e=iDxXgJ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGPMRP_ESERP_febrer2018_CGU.pdf?csf=1&e=fmz3Bt
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMGPMRP_ESERP_febrer2018_CGU.pdf?csf=1&e=fmz3Bt
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_ESERP/Informacio/PlaMillora/PMQ_ESERP_febrer2019.pdf?csf=1&e=9280QY
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