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0. Dades identificadores 

Universitat Universitat Ramon Llull 

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

Dades de contacte 

Dra. Xari Rovira 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
Tel. 932806162 

Responsables de 
l’elaboració de 
l’autoinforme 

Comitè d’Avaluació Interna (CAI):  
Josep Franch (President), Jonathan Wareham, Xari Rovira, Luis Vives, Josep Ma 

Sayeras, Soledad Moya, Jan Brinckmann, Mar Vila, Pedro Parada, Neus Marcet, 

Laura Bonavia, Olaya García, Donka Jeleva, Laia Hilario, Pau Guell, Paula Miró, 

Melanie Borge, Cristina Sassot, Vega Sainz, Beatriz Yagüe,  María José Verastegui, 

Teresa Careta, Maika Valencia i Laia Solà. 

 

Titulacions oficials subjectes a acreditació 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Data 
d’acreditació 

Dimensió 
addicional 

Direcció del 
programa 

Màster Universitari 
en Direcció 
d’Empreses (MBA) 

4314611 90 07/10/2014 -  Luis Vives 

Màster Universitari 
en Finances (MF) 

4310303 60 03/03/2009 11/03/2015 
Internacionalit

zació amb 
Qualitat 

Soledad Moya 

Màster Universitari 
en Innovació i 
Iniciativa 
Emprenedora (MIE) 

 4312793 60 03/11/2011 01/06/2015 

Internacionalit
zació amb 
Qualitat 

Jan 
Brinckmann 
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Altres titulacions oficials del centre 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Data 
d’acreditació 

Dimensió 
addicional 

Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 

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

amb Qualitat 

Màster Universitari en 
Gestió d’Empresas Globals 
(MGSM) 

4315774 60 09/06/2016 - - 

Programa de Doctorat en 
Ciències de la Gestió 

5600385 - 27/02/2014 - - 

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

4316137 60 21/06/2017 - - 

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

4313847 60 30/06/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Lliurament 
Autoinforme 
22/11/2017 
En avaluació 

Màster universitari en 
Gestió Internacional (MIM) 

4313833 60 23/07/2013 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Lliurament 
Autoinforme 
22/11/2017 
En avaluació  

Màster universitari en 
Direcció de Marketing (MKT) 

4313834 60 
 

27/02/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Lliurament 
Autoinforme 
22/11/2017 
En avaluació 

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

4314007 60 27/02/2014 

11/07/2017 
Acreditat en 
progrés d' 

excel·lència 

Lliurament 
Autoinforme 
22/11/2017 
En avaluació  
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1. Presentació del centre  

Presentació 

ESADE és una institució acadèmica universitària independent, sense ànim de lucre, creada el 1958, a 
Barcelona, per iniciativa d’un grup d’empresaris i de la Companyia de Jesús i des del 1995, forma part de 
la Universitat Ramon Llull.  

ESADE té com a missió principal la formació de persones amb un alt nivell de competència professional i 
amb plena consciència de la seva responsabilitat social. Per això, impulsa la docència i la recerca a través 
de la Business School i de la Facultat de Dret, mitjançant un compromís decidit a favor del rigor 
intel·lectual, l'esperit crític i l'excel·lència acadèmica. 

ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica al seu campus de Barcelona-Pedralbes, 
Barcelona-Sant Cugat i Madrid, en tres àrees principals d’activitat: formació, recerca i debat social. 

 Formació 

Des d’una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat social, ESADE 

aplica un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a Europa, basat en el desenvolupament 

d’habilitats i competències professionals i directives. Pel que fa a la Business School les seves àrees 

formatives són: Grau en Direcció d’Empreses, Màsters universitaris de Management, programes MBA 

i Executive Education. 

 Recerca 

La recerca de la universitat en temes clau per a la gestió de les empreses és reconeguda 

internacionalment. ESADE ofereix un Màster universitari de Recerca (MRes in Management Sciences) 

i programa de doctorat (PhD in Management Sciences) i compta amb diverses càtedres, instituts i 

centres de recerca, en què es prioritzen, entre d’altres, les línies d’estudi següents: economia global i 

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

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

 Debat social 

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

representants de la societat civil. El curs acadèmic 2016-17 al voltant de 57.500 persones van atendre 

els 1.017 actes organitzats. És l’escola de negocis d’Espanya que publica més articles d’opinió a la 

premsa.  

Així mateix, ESADE és una institució que té: 

 Vocació internacional  

La xarxa de relacions internacionals és un puntal bàsic de la institució. ESADE té acords de 

col·laboració amb més de cent universitats i escoles de negocis dels cinc continents, i és l’escola de 

negocis europea amb la xarxa d’intercanvis més extensa a l’Amèrica Llatina. Així mateix, és membre 

fundador de la CEMS, una xarxa global de prestigi en l’àmbit de la formació universitària. Actualment 

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

 Una gran xarxa: Alumni  

La formació d’ESADE també té l’aval del col·lectiu dels seus més de 63.000 antics alumnes, que ocupen 

llocs de responsabilitat arreu del món (en més de cent països) i en pràcticament tots els sectors i les 

àrees d’activitat professional. A més, compta amb ESADE Alumni, l’associació voluntària professional 

més nombrosa d’Espanya, la segona d’entre les escoles de negocis europees. 

 Reconeixement i prestigi internacional.  

ESADE ha estat una de les primeres escoles de negocis a obtenir les tres acreditacions internacionals 

més reconegudes del sector: AACSB International, EQUIS i AMBA; així com també té implementat el 
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Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) des de la primera convocatòria del programa AUDIT 

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

 Responsabilitat social i sostenibilitat 

ESADE és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels Principles for Responsible 

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

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

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

 

Professorat  

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

La Business School s’organitza en 6 departaments: 

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

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

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

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

professors/es. 

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

professors/es. 

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

En l’estàndard 4 es detalla aquest apartat. 

 

Alumnat 

L’alumnat d’ESADE pot resumir-se amb la taula següent: 

Facultat/Escola 
Alumnat matriculat 

2016-17 

Business School  2.965 

Law School 1.231 

Executive Education 5.501 

TOTAL 9.425 

MBA, MF i MIE 

Els estudiants de nou ingrés del curs acadèmic 2017-18 matriculats als programes Màster Universitari en 
Direcció d’Empreses (MBA), Màster Universitari en Finances (MF) i Màster Universitari en Innovació i 
Iniciativa Emprenedora (MIE) pot resumir-se amb la taula i gràfica següent. Cal destacar l'alta presència 
d'alumnes de nou ingrés internacionals als tres programes, així com els percentatges d'alumnes que han 
obtingut algun tipus de beca o descompte econòmic. Al Quadre de Comandament pot trobar-se la relació 
completa i detallada d’aquests alumnes pels cursos acadèmics a acreditar. 

Nou ingrés 

2017-18 Total Internacionals Amb beques/descomptes 

MBA 186 173 93% 54 29% 

MF 181 167 92% 39 22% 

MIE 55 52 95% 4 7% 
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L’evolució dels estudiants segons els diferents programes es resumeixen en els següents gràfics: 

 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)  

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

Nou ingrés 167 167 189 186 

Total matriculats 216 335 356 375 

Nou ingrés Internacionals 135 (81%) 139 (83%) 159 (84%) 173 (93%) 

 

Els últims 4 anys, el número d’estudiants de l’MBA ha seguit una evolució molt positiva, com a resultat 
d’un increment de sol·licituds així com una millora dels perfils dels candidats que han aplicat al programa. 

El creixement es basa en una aposta per la qualitat, al mateix temps que es manté l’alta diversitat de 
participants (entre 40 i 50 nacionalitats per promoció). Addicionalment, l’increment en matriculats ha 
permès millorar els processos de reclutament, ja que al comptar amb diversitat de perfils, les empreses 
poden tenir més candidats potencials a l’hora de reclutar al campus. 
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Màster Universitari en Finances (MF) 

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

Nou ingrés 107 124 180 181 

Total matriculats 131 193 256 212 

Nou ingrés Internacionals 78 (73%) 109 (88%) 155 (86%) 167 (92%) 

 
 

Les dades sobre l’evolució del nombre d’alumnes al programa de MSc in Finance entre els cursos 2014-
15, 2015-16 i 2016-17 confirmen una tendència positiva. El salt més destacable és el nombre d’alumnes 
de nou ingrés del curs del curs 2016-17, que va augmentar en un 45,2% respecte el 2014-15. Aquest salt 
notable d’alumnes de nou ingrés es deu a dos factors: el primer és el creixent interès en els programes de 
Master of Science, que han crescut en popularitat a nivell internacional, i el segon a que el rànquing de 
Masters in Management que publica el Financial Times (FT) va situar l’any 2015 el MSc in Finance d’ESADE 
en la segona posició a nivell mundial. Aquesta posició destacada és deguda, com indica la prestigiosa 
publicació, a la mobilitat global del nostre alumnat, el desenvolupament de la carrera professional després 
d’abandonar les aules, l’alt grau de satisfacció per part dels participants amb el programa. El rotatiu 
britànic també destaca del programa d’ESADE l’alt percentatge d’estudiants internacionals, una diversitat 
cultural a la qual es suma una pluralitat d’experiències i coneixements. 

També es confirma que el diferencial entre els alumnes de nou ingrés i el total d’alumnes matriculats va 
augmentar considerablement el curs 2015-16. Es tracta del punt més àlgid, un 35,8%. En canvi, a partir 
del curs 2016-17, aquest diferencial comença a caure fins arribar a un 14,6%. Això ha estat gràcies a la 
implementació d’un nou procés de lliurament i defenses del Treball de Final de Màster (TFM) que facilita 
la organització de la tasca de manera que els alumnes poden compaginar l’entrada al mercat laboral i les 
noves responsabilitats amb la finalització dels seus estudis. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

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

Nou ingrés 52 57 62 55 

Total matriculats 53 92 94 67 

Nou ingrés Internacionals 35 (67%) 44 (77%) 50 (81%) 52 (95%) 

107 124

180 181
131

193

256
212

0

50

100

150

200

250

300

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

Evolució matricula MF

Nou ingrés Total matriculats



 

1. Presentació del centre 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 10 
Centre ESADE – Business School   

 

El MIE s’ha desenvolupat molt positivament des del seu inici. Amb uns 56 estudiants de mitjana 
matriculats al llarg d’aquests últims 4 anys veiem un límit natural de creixement en quant al nombre de 
matriculats. Amb el  límit de 60 estudiants de nou ingrés es prioritza la qualitat per sobre de la quantitat 
durant el procés d’admissió. El nostre objectiu és mantenir el programa entre 55 i 65 estudiants per curs 
acadèmic posant el focus en la qualitat dels estudiants admesos. 

L’últim curs 2017-18, veiem una reducció important en la diferència del nombre d’estudiants matriculats 
respecte els admesos, aquesta reducció és deguda a la disminució del nombre d’estudiants que han 
completat el seu Treball Final de Màster (TFM) dins de l’any acadèmic. Des de la Direcció de Programa, 
ara tenim l'objectiu de proporcionar més orientació a l’estudiantat per assegurar-nos que acabin a temps. 
Aquest enfocament resulta satisfactori com es mostren en els resultats. 

Una altre indicador de qualitat és la creixent internacionalització del programa. El nostre objectiu és 
seleccionar els millors estudiants per aquest programa i tenir un cos d'estudiants divers a nivell 
internacional. Amb un 95% d'estudiants internacionals, creiem que l'experiència educativa serà de 
caràcter internacional. A més, demostra que el nostre programa és internacionalment molt competitiu, 
com indiquen  els rànquings internacionals tant d’ESADE Business School com del programa. 

 

Internacionalització  

ESADE és una institució acadèmica global que promou la internacionalització de les seves activitats, tant 
en la docència com en la recerca. Durant els darrers cursos acadèmics, ESADE ha mantingut una intensa 
activitat internacional, i ho ha fet subscrivint nous acords de col·laboració amb altres institucions de 
referència. 

En són alguns exemples: 

 Llançament de l’EMBA Elective Abroad Project, a través del qual els estudiants del programa poden 
cursar una o dues assignatures a les escoles de negocis següents: 

Aalto University Business School (Finlàndia i Singapur); Erasmus Universiteit Rotterdam, School of 
Management (Holanda); SDA Bocconi (Itàlia); Imperial College (Regne Unit); The University of 
Warwick, Warwick Business School (Regne Unit); University of California at Los Angeles (UCLA), The 
John E. Anderson Graduate School of Management (Estats Units); Indiana University, Kelley School 
of Business (Estats Units); Fundaçao Getulio Vargas, Escola Brasileira de Administração Publica de 
Empresas (EBAPE) (Brasil); Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) (Austràlia i Vietnam); i 
Tel-Aviv University, Coller School of Management (Israel). 
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 Ampliació de la xarxa de facultats partner. Un any més s’ha ampliat significativament la xarxa 
d’universitats partner a diferents àrees geogràfiques d’arreu del món per a la realització de 
l’intercanvi dels diferents programes. Aquesta centres són: 

Law School: University of Edinburgh (Regne Unit); SciencesPo (França); Georgetown University Law 
School (Estats Units); Fundaçao Getulio Vargas, Escola Brasileira de Direito de Rio de Janeiro (Brasil); 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas (Colòmbia); Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Xile); Peking University, School of Transnational Law (Xina); Peking University, Law 
School (Xina); i China University of Political Science and Law (Xina). 

Business School: SciencesPo (França); Cass Business School, City University of London (Regne Unit); 
Frankfurt School of Finance & Management (Alemanya); BI Norwegian Business School (Noruega); 
Chinese Unievrsity of Hong Kong (Xina); Amos Tuck School at Darmouth College (Estats Units). 

 Arrel de l’acord de col·laboració subscrit amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona, en el campus 
de Sant Cugat s’ha habilitat la “Sala Confuci”, en que s’imparteixen classes de llengua i cultura xinesa. 

 

També s’ha destacat l’esmentat període pel posicionament d’ESADE en rankings internacionals. Les fites 
més significatives són: 

Financial Times 

#1 Best MBA for Women in Europe 

#8 Worldwide, MSc in International Management 

#16 Worldwide, Executive Education Programs 

Business Week 

#9 International (non-US), MBA Programs 

América Economía 

#7 Best MBA Program Worldwide  

Forbes 

#5 International (non-US), MBA Programs (Return of Investment) 

 

A nivell d’acreditacions, podem destacar: 

 L’ obtenció de la re-acreditació per part de l’AACSB per un període de 5 anys. (2014-15) 

 L’obtenció de la certificació EOCCS per part de l’EFMD del curs on-line Geopolítica i Governança 

Global. (2017-18) 

 L’obtenció de l’acreditació de la dimensió addicional d’Internacionalització de l’AQU el curs acadèmic 

2014-15 dels programes: Grau en Direcció d’Empreses (BBA), Màster Universitari en Finances (MF) i 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) que s’assoleix amb Qualitat. Pendents 

de resolució de la dimensió addicional d’Internacionalització per part de l’AQU els programes: Màster 

universitari en Executiu en Direcció d’Empreses (EMBA), Màster universitari en Gestió Internacional 

(MIM), Màster universitari en Direcció de Marketing (MKT) i Màster universitari en Investigació en 

Ciències de la Gestió (MRes). 

Una altra activitat de gran ressò internacional és l’ampliació de la xarxa internacional d’Antics Alumnes 
ESADE Alumni amb la posada en marxa de 5 chapters nous (Austin, Oslo, Roma, Costa Rica i Guatemala) 
arribant així a un total de 72 chapters arreu del món (31 a Europa, 14 a Amèrica Llatina, 12 a Nord Amèrica, 
11 a Àsia Pacífic i 4 a l’Orient Mitjà i Àfrica). 

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/why/rankings-accreditations
http://www.esade.edu/web/cat/alumni-and-network
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Convenis Internacionals de col·laboració acadèmica 

Al llarg de la seva història ESADE ha desenvolupat acords internacionals de col·laboració, en l’àmbit del 
Management i del Dret, amb prestigioses universitats, escoles de negocis i facultats d’arreu del món. En 
el següent link es pot consultar el llistat de partners, ordenats per àrees geogràfiques: 

http://www.esade.edu/web/eng/alumni-and-network/academic-partnership/international-partners 

Amb les esmentades universitats, s’ha desenvolupat una relació institucionalitzada que contempla tant 
acords marc, com convenis específics de mobilitat de professorat i PAS. Hi ha una relació molt estreta amb 
els partners, de manera que, a part de la mobilitat d’estudiants, professorat i PAS, es desenvolupen altres 
iniciatives interessants de cooperació com setmanes internacionals, conferències conjuntes, projectes 
conjunts online, licitacions conjuntes en projectes de recerca, Business Challenges, Moot Courts 
(simulacions de judicis), acords de doble grau o de titulació conjunta, projectes de cooperació universitària 
al desenvolupament (Servei Universitari per al Desenvolupament – SUD), etc. 

 

Mobilitat Internacional 

Els programes formatius d’ESADE afavoreixen la internacionalització dels seus estudiants, a través 
d’activitats pròpies de cada programa, o mitjançant els convenis institucionals. 

El professorat i el personal no docent d’ESADE (PAS) realitzen mobilitats o bé a través del Programa 
Erasmus+ o bé utilitzant altres formes derivades de la col·laboració institucional esmentada anteriorment, 
com poden ser estades de curta durada com els intercanvis, o la participació puntual en assignatures 
modulars, o estades de llarga durada com els visiting professorship a universitats internacionals. 

El fet que ESADE disposi d’una xarxa tant rica de partners acadèmics, situats en tots els continents, facilita 
molt les activitats internacionals de la seva comunitat. 

Cal destacar el Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD) d’ESADE que fomenta la cooperació 
universitària al desenvolupament entre la comunitat universitària. Aquest servei centra la seva activitat 
en el desenvolupament d’un programa de pràctiques que permet a l’alumnat completar la formació amb 
experiències professionals en països en vies de desenvolupament. Al mateix temps, manté la col·laboració 
acadèmica del professorat i fomenta la col·laboració professional del PAS.  

 

Associacions i xarxes Internacionals  

ESADE és membre de nombroses Associacions i Xarxes Internacionals en l’àmbit del Management i del 
Dret, en les que participa activament, ocupant càrrecs de gestió que van des de la presidència, a membres 
del consell directiu o executiu, membres de la junta directiva, líders i membres de comitès, membres de 
consell assessors i membres honorífics.  

 

Aliances estratègiques 

Per aliança estratègica entem una relació amb una universitat partner amb la que, o bé hi ha una 
Multilevel Cooperation, és a dir que s’ha desenvolupat col·laboració acadèmica en tots els àmbits -degree 
programs, research, faculty cooperation, alumni, etc.- o bé hi ha una Academic In-Depth cooperation, com 
és el cas d’algunes universitats amb les que s’ofereix un programa molt estratègic en comú. 

Les principals aliances estratègiques d’ESADE són: 

 Georgetown University (McDonough School of Business i Edmund A. Walsh School of Foreign Services) 

a Estats Units  

 HEC School of Management a França  

http://www.esade.edu/web/eng/alumni-and-network/academic-partnership/international-partners
http://www.esade.edu/web/cat/alumni-and-network/international-associations
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 Aalto University School of Business a Finlàndia 

 Università Commerciale Luigi Bocconi a Itàlia 

 Universidad Adolfo Ibáñez a Xile 

 University of Virginia, McIntire School of Commerce a Estats units 

 Sun Yat-Sen University, Lingnan (University) College a Xina 

Acreditacions per part d’Associacions Internacionals: 

El compromís d'ESADE amb els estàndards acadèmics més elevats, la millora continuada i la innovació han 
estat reconeguts amb les tres acreditacions de qualitat més prestigioses internacionalment (triple corona) 
en l'àmbit de les escoles de negocis. 

 European Quality Improvement System (EQUIS). ESADE va ser la primera escola de negocis de l’Estat 

Espanyol i una de les primeres d’Europa en rebre aquesta acreditació, a l’any 1998. Des d’aleshores, 

aquesta acreditació s’ha anat renovant cada 5 anys. Aquest curs acadèmic 2017-18 ESADE està en 

procés de renovació de l’acreditació. 

 The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). ESADE també va ser la primera 

escola de negocis d’Espanya en rebre aquesta acreditació a l’any 2001. Des de llavors, la acreditació 

s’ha renovat cada 5 anys, la darrera durant el curs acadèmic 2015-16. 

 The Association of MBAs (AMBA): Els programes MBA d'ESADE tenen l'acreditació de The Association 

of MBAs (AMBA) des del 1994 i renovada els anys 1999, 2004, 2009 i 2014. 

International Advisory Board (IAB) d'ESADE  

L’IAB està integrat pels presidents i expresidents, vicepresidents i CEO d'importants multinacionals. L'IAB 
debat obertament l'estratègia competitiva d'ESADE i les opcions estratègiques de futur més importants 
que afronta l'organització. El Board es reuneix anualment per debatre, conjuntament amb ESADE, els 
canvis que s'estan produint en els entorns socioeconòmic i polític, com també per identificar en quins 
àmbits ESADE pot continuar essent un actor rellevant de canvi positiu a escala internacional. 

Els membres del Board proporcionen suport a ESADE en tres àrees complementàries i interrelacionades: 

 Innovació: Per optimitzar el desenvolupament innovador del pla d'estudis i de l'activitat investigadora. 

 Rellevància: Per garantir que ESADE respon a les necessitats globals actuals i futures dels negocis i de 

la societat. 

 Impacte: Per assegurar-se que ESADE té la capacitat de donar resposta al seu objectiu fundacional 

d'incidir en el desenvolupament global futur de la formació en direcció d'empreses. 

Alumnes internacionals  

Nombre d’alumnes internacionals adscrits als programes regulars d’ESADE 2016-17:  

 

 

Països de procedència: 109 

Acords d’intercanvi amb universitats 
internacionals: 169 

 

 

Al Quadre de Comandament es poden consultar els diferents links amb la informació detallada i les  
evidències relacionades amb aquest primer punt Presentació del centre.  

Facultat/Escola 
Alumnat Internacional 

2016-17 

Business School  1.601 

Law School 87 

Executive Education 1.639 

TOTAL 3.327 
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

La Unitat de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el procés de 
l’elaboració de l’autoinforme juntament amb les direccions de programa, tal com està descrit en el procés 
detallat en el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), ESADE_D2_03 Procés d'acreditació de 
títols oficials. 

Així mateix, la Q&DP ha adequat tots els punts i ha acompanyat al CAI en l’anàlisi dels estàndards en què 
l’autoinforme necessita més informació. 

Es descriu a continuació el procés tal com s’ha dut a terme seguint  la Guia per a l’acreditació de les 
titulacions oficials de grau i màster, versió 4a de l’octubre de 2016. 

 

2.1 Agents que han format part en l’elaboració de l’autoinforme 

Aquest autoinforme ha estat creat pels membres del CAI, que es va constituir per aquest efecte. Els 
membres han estat:  

 Responsables acadèmics:  

o Degà de la Business School 
o Degà Associat del MBA 
o Degà Associat dels MScs 
o Directora MSc en Finances 
o Director del MSc en Innovació i Iniciativa Emprenedora 
o Degà de Professorat i Recerca 
o Unitat de Qualitat & Desenvolupament de Programes 

 3 representats dels estudiants 

 2 representants del professorat : 

o Directora del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat 
o Director del Departament de Direcció General i Estratègia 

 2 responsables del servei de Marketing 

 Responsable d’admissions 

 Responsable d’ESADE Careers 

 Personal administratiu 
o Directora MBA 
o Directora Associada MBA 
o Directora MSc’s  
o Program Manager MIE 
o Program Manager MF 

 Campus Manager 

Al punt 0 d’aquest autoinforme es pot consultar la composició de la CAI.  

 

2.2 Fases i procediment 

1. Novembre 2017 - Constitució del CAI 

El CAI queda constituït el 23/11/2017 (L’acta de la reunió es pot consultar en el Quadre de Comandament 
de les evidències).  

http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
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2. Desembre 2017 – Maig 2018 - Preparació de l’Autoinforme d’Acreditació  

La Q&DP prepara el llançament del procés d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació, informant a tots 
els actors participants. Després continua amb el procés següent: 

1. A partir d’una plataforma oberta a tota la comunitat de la URL, el Vicerectorat facilita el  càlcul dels 
indicadors definits al glossari de l’AQU. Aquests indicadors es validen des de la Q&DP juntament 
amb les Direccions de Programa (DP) i amb el Deganat de Professorat i Recerca d’ESADE. 

2. En paral·lel, la Q&DP revisa la informació pública de les webs de programa per assegurar que tota 
la informació necessària està actualitzada i disponible per a tots els grups d’interès. En el cas que 
falti informació o que aquesta no estigui actualitzada, la Q&DP coordina amb el Servei de 
Marketing, el Servei de Comunicació i les DP l’actualització de la informació publicada. 

Tota la informació recollida, tal i com es descriu al procés ESADE_D6_01 del SGIQ d’ESADE, es 
revisada i introduïda a l’informe. 

3. Amb tota la informació dels punts anteriors, la Q&DP elabora i envia la proposta d’Autoinforme 
d’Acreditació segons l’anàlisi dels resultats obtinguts i assessora a les DP a l’hora de preparar 
l’apartat corresponent a cada programa i les propostes de plans de millora. 

4. Un cop completat, la Q&DP revisa i realitza una proposta de canvis i millores de l’autoinforme, si 
s’escau, i juntament amb les DP són comentades. 

5. La Q&DP coordina en paral·lel l’elaboració del l’Autoinforme d’acreditació i el Quadre de 
Comandament on es trobaran disponibles les evidències per a tots els programes sotmesos a 
acreditació.  

6. La Q&DP valida l’autoinforme i el presenta al CAI. 

El procés es troba detallat al SGIQ, ESADE_D2_03: Procés d’acreditació de títols oficials. 

 

3. Maig 2018 – Aprovació Autoinforme d’acreditació 

Amb tota la informació, el CAI es torna a reunir per revisar i validar l’autoinforme en data 03/05/2018. El 
CAI disposa de 10 dies per revisar i fer aportacions addicionals, si s’escau. Totes les aportacions fetes per 
part dels membres del CAI són incorporades i es poden consultar al Quadre de Comandament. 

 

4. Maig 2018 - Exposició pública de l’autoinforme i aportacions de la comunitat 

Durant el període del 16/05/2018 al 30/05/2018, l’autoinforme ha estat en fase d’exposició pública per a 
tota la comunitat d’ESADE a través de la Intranet d’ESADE i s’ha habilitat un compte de correu electrònic 
per poder enviar totes les aportacions: qualitatidesenvolupament@esade.edu.  

En paral·lel en aquest període, l‘autoinforme és revisat per la UQIAD-URL (Unitat de Qualitat i Innovació 
Academicodocent de la Universitat Ramon Llull). 

Totes les aportacions fetes per part dels membres de la comunitat universitària i UQIAD-URL són 
incorporades i es poden consultar al Quadre de Comandament. 

 

5. Maig 2018 – Aprovació final de l’autoinforme 

La validació final de l’autoinforme ha estat formalitzada pel Degà de la Facultat de la Business School en 
el Comitè Executiu en data 04/06/2018. 

 

mailto:qualitatidesenvolupament@esade.edu
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

3.1. Qualitat dels programes formatius 

 

Les titulacions que es sotmeten a avaluació han seguit els processos d’avaluació següents: 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Data 
Verificació 

Data de 
Acreditació 

DMA Modificacions 
Avaluació de 

l’Informe 
Seguiment 

Màster Universitari 
en Direcció 
d’Empreses (MBA) 

4314611 07/10/2014 - 10/2018  
Sí 

21/06/2017 
No 

Màster Universitari 
en Finances (MF) 

4310303 03/03/2009 11/03/2015 03/2019 
Si 

15/06/2016 
Si 

2015-16 

Màster Universitari 
en Innovació i 
Iniciativa 
Emprenedora (MIE) 

 4312793 03/11/2011 01/06/2015 06/2019 
Si 

15/06/2016 
Si 

2015-16 

 

En el Quadre de Comandament on es troba tota la relació d’evidències sobre aquest primer estàndard 
Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, entre d’altres, l’enllaç a les memòries, als informes 
de verificació, d’acreditació, de modificacions de cada programa, així com l’informe d’avaluació de l’ISC 
2015-16, on es troba la resolució favorable de les observacions del CEA corresponents al procés 
d’acreditació dels programes MF i MIE. 

 

Els informes favorables de verificació i d’acreditació , així com els resultats obtinguts a l’acreditació poden 
ser consultat a la web pública d’Estudis Universitaris de Catalunya (EUC): 

Enllaç MBA  

Enllaç MF 

Enllaç MIE  

  

Els informes de seguiment estan accessibles des de la web pública d’ESADE. 

Enllaç web Qualitat 

 

  

http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2450
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1402
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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MBA 

A l’informe de verificació del Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) emès el 25/07/2014 i 
avaluat FAVORABLEMENT, s’indiquen les següents observacions: 

Propuestas de mejora: 

 Corregir el apartado observaciones para eliminar la referencia a “posibles asignaturas que 
se incluirán en cada materia”.  

 Corregir la falta de coherencia entre los resultados de tasas de abandono y eficiencia que 
aparecen en diferentes apartados de la memoria. 

Respecte a aquestes observacions fetes pel CEA (Comissió Específica d’Avaluació) a l’informe d’avaluació 
per a la sol·licitud de verificació del Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA), s’han dut a terme 
les dues correccions indicades i s’han afegit a la sol·licitud de modificació del títol presentada durant el 
curs 2016-17. Juntament amb dues propostes de millora que es van presentar en la citada sol·licitud, 
ambdues correccions han estat avaluades FAVORABLEMENT per part d’AQU Catalunya a l’informe emès 
el 21/06/2017. Els informes esmentats es poden consultar al Quadre de Comandament. 

MF i MIE 

Pel que fa als Informes d’Acreditació (IDA) del Màster Universitari en Finances (MF) i el Màster 
Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) emesos el 6/02/2015 i el 17/04/2015 
respectivament, ambdues titulacions han estat avaluades FAVORABLEMENT per part d’AQU Catalunya 
indicant, en els dos casos:  

Buenas prácticas: 

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

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

universidades distintas. 
 La vocación de internacionalización de la institución 

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 

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

Dada la debilidad detectada en esta dimensión, la institución deberá presentar un nuevo plan de 
mejora que contemple la subsanación de este aspecto en un plazo no superior a los dos años. 

Transcurridos dos años de la visita del Comité de Evaluación Externa, la institución debe remitir a 
AQU Catalunya un informe de seguimiento en el que, entre otros, valore el despliegue y resultados 
de las acciones de mejoras propuestas. 

Respecte a les valoracions fetes als dos màsters pel CEA (Comissió Específica d’Avaluació) i tal i com 
s’indica a l’IDA, el curs acadèmic 2015-16 s’han inclòs els aspectes a millorar obligatòriament a l’Informe 
de Seguiment del Centre (ISC), del qual s’ha derivat un informe avaluat FAVORABLEMENT per part del CEA 
de l’AQU Catalunya indicant el següent: 

Los progresos alcanzados son suficientes, ha mejorado de forma sustancial la información 
disponible desde la visita de acreditación al Centro. 

Se considera superado el requerimiento con resultado: Se alcanza 

Addicionalment, tant el MF com el MIE van sol·licitar dues propostes de modificació, les quals han estat 
avaluades FAVORABLEMENT pel CEA als informes emesos amb data 15/06/2016. Els informes esmentats 
es poden consultar al Quadre de Comandament. 
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3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i 
amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Tal com queda reflectit als informes de verificació i/o acreditació dels diferents programes, el perfil de 
competències de les titulacions respon a aquest requeriment: 

MBA:  “El perfil de formación (redactado en competencias) es adecuado, tanto por lo que se refiere a 
su formulación, como a la estructura, contenido y nivel académico.” 

 

MF:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el 
nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 
MIE:  “El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el 

nivel formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

En les tres titulacions els plans d’estudis  han estat avaluades favorablement pels tres títols, en els 
respectius informes de verificació i acreditació: 
 
MBA:  “La información sobre la Planificación de la titulación se considera favorable en relación con la 

coherencia del conjunto de módulos o materias del plan de estudios con las competencias del título 
y en relación con la coherencia interna entre los resultados de aprendizaje y los métodos de 
enseñanza, las actividades formativas y las actividades de evaluación de los módulos o materias. 
Además, la Institución informa de la planificación temporal y dedicación de los estudiantes, los 
mecanismos de coordinación docente y las acciones de movilidad.” 

 
MF:  “El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y 

con los objetivos de la titulación.” 
 
MIE:  “El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y 

con los objetivos de la titulación.” 

 

 
A més, les modificacions presentades per cadascuna de les titulacions que fan referència a l’estructura 
curricular han estat valorades favorablement per la comissió específica corresponent: 
 
MBA: 

“1. FORMACIÓN OBLIGATORIA DEL PROGRAMA: se hace una redistribución de los créditos en los 
3 Módulos que componen la Obligatoriedad del programa y, al mismo tiempo, de su despliegue 
temporal. 
 
3. TRABAJO FINAL DEL MÁSTER: se modifican las vías del Proyecto de Final de Máster.” 

 
MF: 

“Módulos, Materias y/o Asignaturas. Se reducen de 9 a 6 los ECTS asignados al TFM: se 
incrementan de 6 a 9 los ECTS obligatorios del Módulo 3 asignados a la materia Strategic Finance; 
se reconoce en el Módulo 1 FP como una asignatura que reemplaza a Business in Society. 
Complementos formativos. Se reducen de 18 a 6 ECTS.” 
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MIE: 
“I. Modificación de la distribución de los créditos de formación obligatoria: Un primer módulo de 
materias obligatorias, con un peso de 20 ECTS, formado por cuatro materias específicas y una 
materia común a todos los títulos másteres universitarios profesionalizadores de ESADE que trata 
sobre la responsabilidad social de la empresa. 
 
II. Modificación en la oferta de formación optativa.” 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre 
és coherent amb el nombre de places ofertes. 

MBA  

Procés d’admissió  

Els requisits d’accés que s’avaluen durant el procés d'admissió de l’MBA són els següents: 

 Presentació de la sol·licitud d'admissió 

 Expedients universitaris oficials i el diploma d'un títol universitari equivalent a grau. 

 Mínim de 2 anys d’experiència professional. 

 Dues cartes de recomanació per a avaluar la disposició global i la motivació personal del candidat. 

 Realització del  Graduate Management Admission Test (GMAT), del Graduate Record Examinations 

(GRE) o de la prova d'admissió d'ESADE. 

 Tots els candidats han de tenir un coneixement substancial de l'anglès: angloparlant o una puntuació 

mínima de TOEFL (IBT 100 o CBT 250), IELTS (7,5 prova acadèmica), Cambridge (Proficiency) o 

Academic Pearson (68). 

 Un cop presentada tota la documentació, el candidat pot ser seleccionat per a una entrevista, que és 

un requisit obligatori. Tots els candidats seleccionats són entrevistats per un Director Associat 

d’Admissions. 

El Comitè d'Admissions és l'òrgan que avalua totes les sol·licituds i, en última instància, decideix concedir 
l'admissió al programa. Els membres del Comitè són el Degà Associat, el Director del Programa, el Director 
d'Admissions de la Business School i de Dret, el Director d'Admissions de l’MBA i MScs i el Director Associat 
d'Admissions responsable d'aquest candidat o àrea geogràfica específica. 

Posteriorment el candidat és entrevistat per un Director d'Admissions, que emet un informe amb els 
resultats i inclou qualsevol informació que pugui ser rellevant per a la decisió final. La sol·licitud del 
candidat serà avaluada pel Comitè d'Admissió, que pren una decisió basada en si el candidat compleix els 
requisits. 

El procés d'admissió s'inicia la tardor abans de l'any d'admissió. A partir d'octubre, el Comitè d'Admissió 
es reuneix setmanalment per analitzar la informació dels sol·licitants i decidir sobre els candidats. Per tal 
d'assegurar i avaluar la disponibilitat dels candidats, el Comitè examina acuradament cada candidat de 
forma individual, tenint en compte la combinació de mèrits i certificats presentats pel candidat: 

 Potencial acadèmic. 

 Nivell d'anglès. 

 Internacionalitat i diversitat: haver treballat, viscut o estudiat en dos o més països. 

 Progrés professional i orientació als resultats: s'avaluen acuradament les cartes de recomanacions i 
el CV. Tenir una progressió constant en l'experiència professional (en diferents sectors) o tenir una 
major responsabilitat dins d'una mateixa empresa, es considera com un plus. 

 Motivació i impacte personal: els assaigs s'utilitzen per a avaluar les motivacions del candidat, així 
com per obtenir una idea de les seves expectatives de graduació. L'entrevista també és important per 
a avaluar el desig del candidat de tenir un impacte positiu en la societat. 
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La decisió d'admetre un candidat té en compte dues dimensions diferents: (1) l’estàndard mínim que un 
candidat ha de complir per a cada criteri. I (2), la composició de la cohort. L'objectiu és crear un grup 
heterogeni equilibrat en termes acadèmics, professionals i culturals. D'aquesta manera, el candidat 
s'avalua en relació amb tots els altres candidats i el nombre de places disponibles. Aquesta diversitat i 
equilibri són altament apreciats, ja que milloren l'aprenentatge de l'estudiant, amplien l'abast del seu 
treball al llarg de les discussions d'aula i de les nombroses activitats acadèmiques de treball en equip 
durant el programa. 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

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

Places ofertes 185 160 165 180 

Places demanda 533 563 608 615 

Estudiants de nou ingrés 167 167 189 186 

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

 

Taula 1.2. Procedència 

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

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

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

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

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 1 1 2 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 4 3 4 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 1 5 3 3 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 161 158 180 179 

TOTAL 167 167 189 186 

MBA 14-15 15-16 16-17 17-18 

Nacionalitat (Àrea Geogràfica) 

%Àfrica 2% 1% 1% 1% 

%Amèrica Llatina 25% 28% 28% 31% 

%Àsia 37% 31% 25% 33% 

%Europa 22% 26% 26% 23% 

%Amèrica del nord 13% 11% 15% 10% 

%Orient Mitjà 2% 4% 4% 3% 

Mitjana d’edat 30 29 29 29 

Gènere  

%M 72% 69% 68% 68% 

%F   28% 31% 32% 32% 

Formació Acadèmica 

Dret  4% 2% 4% 3% 

Economia i Gestió 47% 42% 49% 47% 

Humanitats i Ciències Socials 11% 8% 3% 6% 

Enginyeria 30% 36% 33% 31% 

Ciències 0% 2% 2% 2% 

Altres Ciències Socials 7% 8% 7% 8% 

Altres 1% 2% 2% 3% 

Anys d'experiència laboral 5,5 5 5,5 5 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/diversity
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La mitjana de GMAT dels alumnes de nou ingrés en aquest programa ha estat el següent:  

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

Mitjana GMAT  660 660 668 665 

Tal com s’ha comentat prèviament, l’increment en el nombre de sol·licituds els últims anys, ha permès al 
programa augmentar la qualitat en el perfil de candidats admesos. Aquest fet es tradueix en l’evolució de 
la mitjana del GMAT que s’aprecia a la taula. 

 

Taula 1.3. Complements formatius (si n’hi ha)  

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

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 100%* 100%* 100%* 100%* 

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

0 0 0 0 

*Els complements formatius es divideixen en obligatoris i voluntaris. S’especifica el 100% de titulats que l’han realitzat donat que 
els obligatoris són un requisit d’accés.  

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

Pre-programme: Curs de preparació (Agost) 

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

 Financial Accounting - Comptabilitat financera (curs obligatori, per completar abans de començar 
l’MBA) 

 Quantitative Methods - Mètodes quantitatius (curs obligatori, per completar abans de començar 
l’MBA) 

 Introduction to Finance Online course – Introducció a les finances (curs obligatori, per completar 
abans de començar l’MBA) 

 The Case Method – introducció al mètode del cas (curs opcional) 

 Management Communication - Comunicació empresarial (curs opcional, fins al 2016-17) 

 IT for Management – Gestió de les TIC (curs opcional, fins al 2015-16) 
 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat de l’MBA. 

 

Procés d’admissió dels MSc: MF i MIE 

El procés d'admissió per als MScs requereix:  

 Presentació de la sol·licitud d'admissió, inclosos els expedients universitaris oficials i el diploma d'un 

títol universitari equivalent a un grau. 

 Enviament de dues cartes de recomanació. S'utilitzaran per a avaluar la disposició  global i la 

motivació personal del candidat. 

 Realització de la prova GMAT (Graduate Management Admission Test), test d’admissió utilitzat en la 

pràctica totalitat de programes de Màster de gestió del món, o l’equivalent GRE (Graduate Record 

Examination Test). 

http://www.esade.edu/en/programmes/mba/full-time-mba/ESADE-difference/global-experience/diversity


 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 22 
Centre ESADE – Business School   

 Tots els participants han de tenir un coneixement substancial de l'anglès: angloparlant o una bona 

puntuació de certificacions oficials: TOEFL (IBT 100 o CBT 250), IELTS (7,0), Cambridge (Proficiency) o 

Academic Pearson (68). 

 Després de presentar tota la documentació, el candidat pot ser seleccionat per a una entrevista (que 

és un requisit obligatori en el procés d'admissió). Tots els candidats seleccionats són entrevistats per 

un Director Adjunt d’Admissions. 

El Comitè d'Admissions és l'òrgan que avalua totes les sol·licituds i decideix si es concedeix o no una 
admissió al programa. Els membres del Comitè són el Director dels Programes MSc, el Director 
d'Admissions de la Business School i de Dret, el Director d'Admissions dels programes de l’MBA i MSc i el 
Director Associat d'Admissions responsable d'un candidat o sistema educatiu. 

Després el candidat és entrevistat per un Director Associat d'Admissions, que posteriorment emet un 
informe amb els resultats i inclou qualsevol informació que pugui ser rellevant per a la decisió final. La 
sol·licitud del candidat serà avaluada pel Comitè d'Admissions. Després del Comitè s’elabora una acta en 
la que es registren totes les decisions adoptades. 

El procés d'admissió s'inicia a la tardor abans de l'any d'admissió. A partir d'octubre, el Comitè d'Admissió 
es reuneix cada una o dues setmanes per filtrar la informació presentada pels candidats per tal d'elaborar 
llistes de seguiment.  

Els criteris del Comitè d’Admissions que regeixen la selecció de candidats són dos (2): quantitatiu i 
qualitatiu: 

 El criteri quantitatiu correspon a la revisió del GMAT/GRE, el nivell d’anglès i l’expedient acadèmic de 
manera que s’asseguri que el candidat té la capacitat intel·lectual necessària per a superar sense 
problemes el programa. 

 El criteri qualitatiu fa referencia a la valoració de la procedència geogràfica, acadèmica i professional 
del candidat. La finalitat d’aquesta revisió és garantir la diversitat en el programa, en tant que quan 
més gran sigui aquesta, més enriquidor serà el procés d’aprenentatge dels alumnes, en tant que no 
aprenen només el que el professor ensenya a l’aula, sinó també de les aportacions que fan els 
companys. Les aportacions procedents de les experiències i entorns culturals diversos i la interacció 
amb els seus companys i professors actuen com a elements catalitzadors que potencien un més 
extens i sòlid aprenentatge. 

Els procediments d'admissió per a cada programa estan dissenyats per ser rigorosos, justos i adequats, 
evidenciats per:  

 Els procediments i requisits són els mateixos per a tots els candidats. Tota la informació relacionada 

amb el procés d'admissió (procediments i requisits) està disponible al lloc web, accessible i 

transparent per a tots els candidats. Per ser més específics, els candidats trobaran, per exemple, la 

següent informació: terminis d'aplicació, procés d'admissió, requisits i preguntes freqüents. 

 Els membres del Comitè d'Admissions tenen una àmplia experiència en l'avaluació de les sol·licituds. 

Els seus coneixements en l'avaluació de cada requisit permeten al Comitè prendre decisions justes i 

objectives. 

 Cada sol·licitud conté els materials de suport que ajudaran als membres del Comitè d'Admissions a 

avaluar el candidat. Durant el Comitè d'Admissions, tots els membres tenen davant seu una llista de 

verificació amb els requisits mínims per a tots els elements. 

 Un cop que el Comitè d'Admissions analitza totes les sol·licituds, es procedeix a l'acta de la reunió, 

incloses les decisions que s'han pres, la llista de membres del Comitè i qualsevol comentari sobre els 

candidats o les seves sol·licituds. 
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Per tal d'avaluar a fons la idoneïtat dels candidats, el Comitè d'Admissions analitza acuradament cada 
candidat en  torn tenint en compte la combinació de mèrits i certificats presentats: 

 Potencial acadèmic: basat en l'aplicació, GPA, reputació de la Universitat del Grau, resultats de les 

proves. 

 Nivell d'anglès. 

 Internacionalitat i diversitat: haver treballat, viscut o estudiat en dos o més països. 

 Motivació i impacte personal: els assaigs s'utilitzen per a avaluar les motivacions del candidat, així 

com per obtenir una idea de les seves expectatives després de la seva graduació. L'entrevista també 

és important per a avaluar la maduresa del candidat, l'aptitud per al programa, els valors i el seu 

desig de tenir un impacte positiu en la societat.  

La decisió d'admetre o no un candidat es basa en dues consideracions generals. El primer es refereix a la 
norma mínima que un candidat ha de complir per a cada criteri. La segona consideració és la composició 
de la cohort de l’alumnat. L'objectiu és crear un grup heterogeni equilibrat en termes acadèmics, 
professionals i culturals. D'aquesta manera, el candidat s'avalua en relació amb tots els altres candidats i 
el nombre de places disponibles.  

Finalitzat el procés, un cop el candidat és admès al programa, rep un missatge de benvinguda i tota la 
informació administrativa i acadèmica necessària per a l’inici del curs. 

 

MF 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

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

Places ofertes 90 130 150 170 

Places demanda 285 372 432 423 

Estudiants de nou ingrés 107 124 180 181 

 

En els darrers anys hi ha hagut un gran interès en cursar programes de Master of Science (MSc); alguns 
dels mitjans de comunicació més prestigiosos situen els programes de MSc de ESADE entre els millors del 
món. En el cas concret del MSc in Finance, a més, se l’ha posicionat com un dels millor programes a nivell 
mundial en aquest àmbit. Aquest posicionament ha fet que el número d’alumnes interessats en accedir a 
aquest programa hagi anat creixent des de l’any 2014. Per aquests motius veiem un increment notable 
de la demanda. 

Responent a la demanada creixent s’incrementa el nombre de places ofertes. L’increment més destacable 
és el del curs 2016-17, que es van ampliar en 30 les places de nous alumnes. Aquesta modificació va ser 
possible pel perfil i la qualitat dels candidats, i perquè es va poder dotar al programa de la infraestructura 
i de les eines acadèmiques necessàries per a que no es veiés afectada la qualitat del programa, i com a 
conseqüència l’aprenentatge dels estudiants. 

 

Taula 1.2. Procedència  

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 20 11 11 8 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 2 1 3 2 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 2 1 4 1 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 83 111 162 170 

TOTAL 107 124 180 181 
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Els programes de Master of Science (MSc) entenen que una part essencial és la qualitat dels estudiants, i 
es valora molt positivament la diversitat en tots els sentits (nacionalitat, sexe, formació, interès 
professional, etc.). En el cas del MSc in Finances succeeix de la mateixa manera. Per aquest motiu, en els 
darrers cursos ha crescut significativament el nombre d’alumnes internacionals (del 90% el curs 2015-16 
al 94% el curs 2017-18). S’observa una majoria d’estudiants de procedència internacional, que enriqueix 
moltíssim l’experiència educativa dels participants. 

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

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

Com s’ha comentat donat el creixement de places d’acord amb la demanda, s’ha detectat la necessitat 
d’adequar encara més l’oferta formativa als diferents perfils que ens trobem en el aula, tal i com queda 
reflectit en el Pla de millora del programa (F4). 

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

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

Mitjana GMAT  652 675 665 657 

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

 

Taula 1.3. Complements formatius (si n’hi ha)  

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

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 76 85 21 19 

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

18 ECTS 18 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 

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

En les dades presentades a la taula, veiem un descens significatiu en el nombre d’alumnes que cursen 
aquests complements formatius a partir de l’any 2016-17. El motiu és que fins el curs 2015-16, aquest 
curs era de caràcter voluntari i la majoria d’alumnes decidien cursar-lo. Això feia que l’eficàcia i la finalitat 
del curs no fos l’esperada ja que es creaven dues velocitats d’aprenentatge, i per tant un desequilibri, en 
perjudici d’aquells alumnes que calia que fixessin determinats coneixements abans de l’inici del curs. 

A partir del curs 2016-17, es fa un canvi, i es decideix que el Departament d’Admissions determini la 
obligatorietat de cursar aquests complements formatius en funció de l’expedient acadèmic del candidat. 
D’aquesta manera es garanteix que els alumnes que ho cursen estan tot al mateix nivell i és molt més 
efectiu. 

Es veu amb claredat una majoria d’estudiants de nou ingrés procedents d’economia i administració, el 
qual s’adequa perfectament amb el perfil acadèmic del programa. 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MF admès aquest curs 2017-18. 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/student-profile
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MIE 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula  

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

Places ofertes 50 55 60 60 

Places demanda 126 128 131 120 

Estudiants de nou ingrés 52 57 62 55 

 

Del MSc en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) s'espera que l’alumnat graduat aprengui les claus de 

la gestió empresarial i explori àmbits com la valoració de l'oportunitat i el disseny de models de negoci 

conceptuals, que estigui preparat per al lideratge i per a l'administració de la innovació en tots els seus 

àmbits. Per assegurar aquests objectius d’aprenentatge, tal com s’ha comentat en la presentació del 

centre, el nostre objectiu és mantenir el programa entre 55 i 65 estudiants per curs acadèmic posant el 

focus en la qualitat dels estudiants admesos. Això ens ho permet una demanda constant sempre per sobre 

del doble de les places que oferim. 

 

Taula 1.2. Procedència  

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

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 7 8 1 2 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 0 0 0 0 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 0 0 1 0 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 45 49 60 53 

TOTAL 52 57 62 55 

Amb el creixement de la internacionalització del programa, observem una disminució en el nombre 

d’estudiants del Grau en Direcció d’Empreses (BBA) d’ESADE que segueixen els seus estudis al MIE. Al 

mateix temps, és important anotar que els estudiants d'ESADE tenen la mateixa possibilitat de ser 

admesos al MIE que els estudiants que provenen d’altres universitats. 

Busquem ser competitius a nivell internacional. El nombre d'estudiants internacionals que provenen 

d'altres universitats prestigioses demostra que estem ben reconeguts internacionalment i que tenim un 

programa competitiu que compleix els més alts estàndards internacionals en rigor i rellevància. 

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

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

Mitjana GMAT  650 641 644 628 

La qualitat dels estudiants admesos és molt important pel MSc in Innovation & Entrepreneurship (MIE), i 
per això el GMAT és un indicador important. Per tal d'atreure els alumnes de més alt nivell, tant 
l'experiència del programa com la comunicació amb possibles candidats és important. En aquest sentit 
ens veiem ben posicionats i pretenem mantenir el GMAT molt per sobre de 600 i treballar per continuar 
augmentant-lo més endavant. 

 

Taula 1.3. Complements formatius (si n’hi ha)  

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

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius 7 11 9 7 

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

18 18 18 18 
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Els alumnes que accedeixen al MSc in Innovation & Entrepreneurship de titulacions diferents del grau en 

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

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

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

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

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

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

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

de preparació es realitza entre els mesos de juny i setembre, té una carrega lectiva de 18 ECTS i no està 

considerat com integrat dintre dels estudis de màster. 

La primera part consisteix en un e-learning module que es composa de tres matèries d’autoaprenentatge 

impartides a distancia, normalment on-line  que són: 

 Màrqueting: els alumnes han d’adquirir els conceptes bàsics de marketing i el vocabulari específic. 

 Finances: aquest mòdul digital de finances desenvolupa les habilitats dels participants des de cero 
fins un nivell en el que podran fer un anàlisis financer adequat i precís de la situació de l’empresa 
amb el balanç de situació i compte de resultats. 

 Política d’Empresa: l’objectiu d’aquest curs és ajudar als alumnes a adquirir els conceptes bàsics 
d’estratègia competitiva per entendre la funció de l’estratègia d’una empresa i en definitiva a pensar 
estratègicament i a desenvolupar la capacitat d’anàlisis. 

La duració, la data de inici i final de cadascuna de les matèries és la mateixa per a tots els alumnes. Al 

finalitzar cadascuna de les matèries es realitza una avaluació on-line.  

La segona part consisteix en un mòdul que s’imparteix de manera presencial entre els mesos d’agost i 

setembre. Es composa de sis matèries fonamentals:  

 Business Policy: l’objectiu del curs és que l’alumne aprengui la gestió estratègica d’empreses i 
societats i com les empreses poden desenvolupar avantatges competitives sostenibles. 

 Introduction to Finance: l’objectiu principal del curs és que els estudiants adquireixin  coneixements 
fonamentals sobre el comportament de les despeses, desenvolupin la comprensió del funcionament 
dels sistemes de despeses i  pressupostos i dominin les eines per l’ús de la informació comptable per 
la presa de decisions de gestió i d’anàlisis de rendibilitat. 

 Introduction to Marketing: on es desenvolupa l’anàlisi de mercat i l’enfocament estratègic així com 
una visió integrada de las decisions de marketing estratègic i operatiu, i té com objectiu que 
l’estudiant domini les eines de intel·ligència de mercat i la investigació, l’anàlisi i les decisions. 

 Managing People: els objectius al finalitzar el curs són que els alumnes es familiaritzin amb les 
dinàmiques i els principis d’estructura de l’organització i la cultura de la gestió del canvi, la motivació 
en el lloc de treball, el lideratge i la gestió de RRHH. 

 IT for Managers: amb aquest curs es pretén que els estudiants comprenguin el rol de les IT en les 
organitzacions, adquireixin coneixements sobre els diferents tipus de sistemes de IT de les 
organitzacions i prenguin decisions sobre la gestió dels sistemes de IT en les organitzacions. 

 Operations and Logistics: aquest curs proposa examinar els principals aspectes d’operacions i Supply 
Chain Management i proporciona mètodes i tècniques per facilitar la presa de decisions en el àmbit 
de les operacions en una varietat de situacions de negocis.  

Al finalitzar cadascuna d’aquestes matèries els alumnes realitzen una avaluació de manera presencial. 

Aquest col·lectiu d’alumnes ha de superar les proves de nivell establertes del total de les 9 matèries 

indicades per continuar amb els seus estudis de Màster.  

 

Al link següent es pot consultar amb més detall el perfil de l’alumnat del MIE admès aquest curs 2017-18. 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/student-profile
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3.1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

MBA 

Durant els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17 es van realitzar les següents activitats per a assegurar la 
coordinació del programa: 

- Faculty Meetings: s’inicien de manera formal el curs 2015-16 per tal d’assegurar la màxima 
coordinació entre els responsables d’assignatura que impacti positivament en l’experiència a l’aula. 

2015-16: 06/11/2015, 12/01/2016 
2016-17: 14/09/2016, 25/01/2017, 25/05/2017 

- Juntes Acadèmiques: estandardització del procés on, amb caràcter anual i amb la col·laboració de 
totes les parts interessades (docents, personal administratiu i representants de l’alumnat) es revisen 
i aproven, si s’escau, les modificacions necessàries en les polítiques internes i processos de programa. 

2014-15: 20/07/2015 
2015-16: 06/07/2016  
2016-17: 28/06/2017 

- Reunions de delegats: fins al curs 2014-15 les interaccions amb els representants d’alumnes es 
realitzaven en sessions individualitzades en les que els delegats de cada secció recollien i transmetien 
els comentaris del col·lectiu d’alumnes a la Programme Manager responsable de cada secció. 
Aquestes reunions podien ser presencials o bé via telefònica.  

- A partir del 2015-16, s’implementa la nova estructura de l’òrgan de govern de l’Associació d’Alumnes 
MBA (MBASA) i és a partir d’aquest curs acadèmic que les reunions es realitzen de forma trimestral 
incloent tots els representants d’alumnes. 

2015-16: 16/11/2015, 03/12/2015, 13/01/2016, 04/04/2016, 31/05/2016 
2016-17: 28/11/2016, 08/02/2017, 09/02/2017 

- Contactes telefònics puntuals amb el professorat: en cas que sorgeixin comentaris i/o suggeriments 
per part del col·lectiu d’alumnes que afectin a assignatures específiques, puntualment es realitzen 
trucades amb el professorat en qüestió per tal de transmetre el feeback rebut i poder corregir o 
adaptar, si s’escau, temes específics com la càrrega de treball, metodologia, informació disponible. 

- Faculty Handbook: el curs 2014-15 es crea una pàgina web pròpia per al professorat, on es posa a la 
seva disposició tota la documentació necessària per a la preparació dels cursos. 
Aquesta documentació inclou el Faculty Handbook (guia del professor), seating plans, equips de 
treball, fòrum de consulta... 

- A partir del curs 2016-17 es publica el Full Time MBA Survival Guide. Un document editat amb tota la 
informació rellevant no només per al professorat sinó també per als alumnes, als que s’entrega una 
còpia del document el primer dia de programa. El document inclou informació acadèmica, estructura 
de programa, presentació dels serveis de Carreres Professionals (ESADE Careers) i Alumni, activitats 
extra-curriculars, el règim interior de programa... 

- Web de Moodle de programa: és la pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la 
documentació i serveis que poden necessitar durant el programa. Des de l’accés a bases de dades i 
portal de la biblioteca. 
 

MBA web de programa: http://www.esade.edu/ftmba/eng 

 

MBA Intranet (requereix usuari): http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=9955  

 

Al Quadre de Comandament es pot consultar la relació d’evidències sobre els mecanismes de coordinació 
del programa. 

  

http://www.esade.edu/ftmba/eng
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=9955
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MF 

Durant els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17 es van realitzar les següents activitats per a assegurar la 
coordinació del programa: 

1. Amb el professorat del programa: 

 Reunions formals i planificades en grup (sempre que va ser possible) o individuals en cas de no 
poder coordinar agendes. Els objectius d’aquestes reunions són: 

o fer una revisió del perfil dels alumnes matriculats, desenvolupament i novetats del programa 
(ajustos d’orientació dels cursos, coordinació de continguts, etc.), aspectes operacionals en 
relació al control de l’assistència a classe, puntualitat, material, expectatives en relació a la 
revisió dels treballs, reunions d’equip i dinàmiques de treball, i criteris d’avaluació.  

o Hem de destacar la importància d’una bona coordinació entre el professorat per tal que els 
continguts de les assignatures estiguin lligats entre ells i no hi hagi solapaments, i per evitar 
que els exàmens i les entregues de treballs/projectes es concentrin en les mateixes dates. La 
correcta coordinació del contingut docent que s’imparteix no només en cada curs, si no en 
cada sessió, és de vital importància per al correcte procés d’aprenentatge dels alumnes. 

o Reunions realitzades: 12/09/2016 i 13/09/2017. 

 Contactes telefònics individuals de seguiment de les assignatures a partir de la informació i 
comentaris recollits a les reunions amb els delegats de curs (just després de les reunions de 
delegats), sobretot en relació a temes específics d’assignatures, com pot ser la càrrega de treball, 
la claredat i concreció en els criteris d’avaluació, o altres temes específics.  

o 2016-17 28/10/2016, 25/11/2016, 07/03/2017, 18/05/2017 

 Posada en comú dels criteris d’avaluació, abans de la publicació de les notes de cada trimestre. 
o 2013-14: 21/05/2014, 3/06/2014 
o 2014-15: 22/06/2015 
o 2015-16: 20/06/2016 
o 2016-17: 12/09/2016 

 Creació d’una pàgina Moodle amb tota la informació del programa i del perfil de l’alumnat del curs 
corrent, per a que els professors ho tinguin disponible davant de qualsevol consulta o dubte: 

o 2016-17: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11072  

2. Reunions amb el delegats de classe amb l’objectiu de fer seguiment de les assignatures. Reunions 
executades generalment cada 6-8 setmanes en les que els delegats transmeten a direcció de programa 
(a les reunions sempre assisteixen per part d’ESADE el director acadèmic i la programme manager) les 
queixes, comentaris i suggeriments dels alumnes. Al cap de dues o tres setmanes de cada reunió des 
de direcció de programa es dóna resposta per e-mail o bé en la propera reunió, explicant quines 
mesures s’han adoptat per a millorar els punts sorgits en la reunió, explicacions pertinents i altres 
accions resultants del diàleg. De fet, molts dels canvis que s’han fet al programa (com per exemple 
unificar criteris d’avaluació de contribució als grups de treball) han començat com a suggeriments dels 
delegats. És una de les eines més importants que tenim per la millora de la qualitat del programa. 

o 2014-15: 22/10/2014   26/11/2014  5/2/2015. 12/3/2015 
o 2015-16: 22/10/2015, 30/10/2015, 14/12/2015, 26/02/2016.  
o 2016-17: 26/10/2016, 23/11/2016, 02/03/2017, 17/05/2017. 

3. Web de programa:  
 http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance 

4. Intranet de programa (requereix usuari): 
o 2015-16: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8038 
o 2016-17: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10710 

Al Quadre de Comandament es pot consultar la relació d’evidències sobre els mecanismes de coordinació 
del programa. 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11072
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8038
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10710
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MIE 

Durant els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17 es van realitzar les següents activitats per a assegurar la 
coordinació del programa: 

1. Amb el professorat del programa: 

 Reunions informals bàsicament individuals. Al principi de curs s'intenta fer una reunió informal en 
grup però és bastant difícil poder coordinar agendes. Els objectius d’aquestes reunions són: 

o Comentar els nous alumnes matriculats i el seu background, novetats al programa (cursos 
obligatoris, ajustos de continguts, incorporació de nous professors al programa), gestió del 
programa en punts com control de puntualitat, registre d’assistència a classe, gestió 
d'expectatives dels cursos matriculats, revisió dels criteris de avaluació, aportacions varis 
sobre la gestió dels treballs en grup que els alumnes tindran.  

o Es necessari coordinar-se correctament per així evitar el solapament de continguts docents 
i assegurar que els alumnes tinguin un excel·lent aprenentatge. D'aquesta manera tindran 
els fonaments del màster que els hi dona una ampla visió i coneixements per afrontar-se a 
les classes mes pràctiques. S’ha detectat la necessitat de millorar encara més la coordinació 
entre el professorat donant més atenció al continguts de les assignatures que s’imparteixen, 
tal i com queda reflectit al Pla de millora del programa (E10). 

 Contactes telefònics individuals de seguiment de les assignatures tant abans com durant el curs. Es 
tenen molt en compte comentaris i observacions recollits a les reunions amb els delegats de curs. 
Es comenten temes específics d’assignatures, com per exemple la càrrega de treball, el contingut, 
comentaris sobres els criteris d’avaluació, o altres temes relacionat amb el funcionament de 
l’assignatura en concret. 

 Creació d’una pàgina Moodle amb tota la informació del programa i del perfil de l’alumnat del curs 
corrent, per a que els professors ho tinguin disponible davant de qualsevol consulta o dubte: 

o 2016-17: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11224 (requereix usuari)  

2. Reunions amb el delegats de classe amb l’objectiu de fer seguiment de les assignatures. Són reunions 
executades generalment desprès de cada semestre normalment i sempre depenent de les agendes 
en les que els delegats transmeten a direcció de programa (a les reunions sempre assisteixen per part 
d’ESADE el director acadèmic i la programme manager) avaluacions de les assignatures, aspectes a 
millorar, així com queixes, comentaris i/o suggeriments de la classe. Si es necessari donar resposta a 
algun aspecte sorgit en el curs de la reunió, normalment es fa a la propera reunió de delegats amb les 
explicacions sobre millores i accions que s'hagin adoptat o respostes a preguntes que han pogut 
aparèixer. De fet, el millor baròmetre de poder millorar el programa han sigut aquestes reunions d'on 
hem rebut la informació sobre aspectes a millorar i així treballar en aconseguir una millor una qualitat 
del programa. 

o 2014-15: 24/11/14; 17/12/14;  24/2/2015; 18/5/2015 
o 2015-16: 24/11/2015, 25/03/2016  
o 2016-17: 11/11/2016, 19/05/2017, 18/07/2017. 

3. Web de programa:  
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship 

4. Intranet de programa (requereix usuari):  
o 2015-16: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8040 
o 2016-17: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10709  

 

Al Quadre de Comandament es pot consultar la relació d’evidències sobre els mecanismes de coordinació 
del programa. 

 

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11224
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8040
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10709
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MF i MIE 

Reunions de la Unitat de Màsters Universitaris i Deganat per fer seguiment del programa, i Juntes 
Acadèmiques. Es fan reunions periòdiques a nivell formal tant dels directors de programes amb Deganat, 
com de Junta Acadèmica. L’objectiu es comú: assegurar un alt grau de coordinació entre programes, per 
exemple a l’hora d’establir les regles internes de cada programa. 

Unitat de Màsters Universitaris i Deganat:  
o 2014-15: 12/2014, 03/2015, 07/2015 
o 2015-16: 11/2015, 07/2016 
o 2016-17: 03/2017, 07/2017 

Juntes Acadèmiques:  
o 2013-14: 16/07/2014 
o 2014-15: 21/07/2015  
o 2015-16: 19/07/2016 
o 2016-17: 10/07/2017 

Intranet de gestió dels MSc in Management: 
o 2015-16: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8036 
o 2016-17: http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10706 

 

Al Quadre de Comandament es pot consultar la relació d’evidències sobre els mecanismes de coordinació 
dels programes MScs. 

 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

MBA, MF i MIE 

La normativa interna d’aplicació als estudiants i al professorat dels tres programes es recull en els 
respectius Reglaments de Règim Interior, disponibles a la web de Qualitat d’ESADE i adjuntats a la relació 
d’evidències que acompanya al present autoinforme. Aquests Reglaments, com es pot comprovar, 
expliciten amb detall els drets i deures dels estudiants així com els processos que regeixen els programes. 
Els nous estudiants el signen un cop s’incorporen al centre a l’inici del curs. La revisió i aprovació de les 
modificacions en els Règims Interiors són competència de les respectives Juntes Acadèmiques, com queda 
reflectit al reglament de juntes acadèmiques i a les actes de les corresponents Juntes. S’inclou també en 
la documentació el reglament de Juntes Acadèmiques. 

Web Qualitat  

Tots els màster universitaris professionalitzadors pre-experience i post-experience disposen d’un 
reglament de règim interior que assegura el bon funcionament dels programes i estableix normatives tan 
pel que fa a la relació entre professorat i alumnat com pels processos d’avaluació de les diferents matèries. 
El reglament inclou també el codi d’honor que detalla el que es considera un comportament ètic per part 
dels diferents col·lectius.  

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

MBA Règim interior 2017-19 

MSc Règim interior 2017-18   

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8036
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=10706
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/Class%20of%202017-2019%20Full%20Time%20MBA%20Rules%20and%20Regulations.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/RI%20MSc%2017-18.pdf
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Presència de la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació 

MBA 
Alumnat MBA  2015-16 2016-17 2017-18 

Dona 98 29% 111 31% 119 32% 

Home 236 71% 246 69% 256 68% 

El curs 2017-18, el Financial Times ha reconegut el Full-Time MBA d’ESADE com el millor d’Espanya i 
d’Europa per a dones professionals, en el nou rànquing “Top 50 MBA for Women”, elaborat a partir dels 
resultats, en matèria de diversitat de gènere, del seu rànquing de Global MBA. A escala mundial, ESADE 
se situa en l’onzena posició. Han contribuït especialment a aquesta posició destacada l’increment salarial 
de les graduades, el desenvolupament de la seva carrera professional i la seva mobilitat internacional. A 
més, la publicació britànica també ha volgut reconèixer l’excel·lència acadèmica del programa, en situar-
lo en el tercer millor lloc del món en percentatge de professores al claustre. 

L’objectiu és continuar obtenint resultats excel·lents per a les dones professionals que obtenen el títol 
MBA d’ESADE, al mateix temps que es treballa per augmentar la presència de dones a l’aula. Els últims 
dos anys, el percentatge de dones a l’aula ha estat del 32% i, de cara poder millorar aquesta participació, 
s’han iniciat una sèrie d’accions. 

En primer lloc, s’ha identificat que de cara a augmentar la representació de dones, resulta imprescindible 
treballar en aquest àmbit des del moment de l’aplicació al programa. A l’avaluar-se els candidats durant 
el Comitè d’Admissions de manera conjunta i independent del gènere, el resultat és que els percentatges 
d’acceptació al programa són similars al volum d’aplicacions. On observem una major competència, és en 
l’elecció de les dones per un programa. Podem afirmar que aquest moviment de millora de la participació 
de les dones en un programa s’està impulsant a nivell internacional, cosa que fa que el pool d’aplicants, 
al ser menor, tingui més opcions i suport en diferents institucions. 

També s’està treballant en la presència del gènere tant en percentatge de docents com en la participació 
de protagonistes femenines en els casos d’estudi així com de convidades a l’aula. Tots dos casos s’han 
identificat com a àmbits de millora i s’està treballant en aquesta direcció. 

Dones al MBA: http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/women-in-the-MBA 

 

MF i MIE  

Els percentatges del MSc’s de Finances i de Innovation & Entrepreneurship mostren clarament que dins 
de l’àrea del Management, els homes mostren un major interès pels estudis en ambdós àmbits. 

Tot i que els percentatges no mostren una igualtat de presència en el nombre d’homes i dones matriculats 
als MSc’s, les direccions dels programes forcen a l’hora de realitzar els grups de treball de les diferents 
assignatures que hi hagi un mateix percentatge d’homes i dones a cada grup, així com també que 
provinguin de nacionalitats diferents o que els backgrounds dels estudiants no siguin iguals. D’aquesta 
manera es poden aconseguir grups de treball multiculturals, amb diversitat de gènere i multidisciplinaris, 
on el nivell de resultats i aprenentatge és molt superior. 

Alumnat MF 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona 38 20% 42 16% 52 25% 

Home 153 80% 214 84% 160 75% 

Alumnat MIE 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona 29 32% 29 31% 21 31% 

Home 62 68% 65 69% 47 69% 

En el cas del MSc in Finance, s’observa clarament que el gènere masculí és el predominant. Tot i que el 
món financer no és únicament dels homes, sí que és cert que tradicionalment ha estat eminentment 
masculí. Cada cop més el sector financer incorpora a més dones en posicions de responsabilitat, però es 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/women-in-the-MBA
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produeix poc a poc. De la mateixa manera succeeix en l’àmbit dels estudis. Des d’ESADE es treballa per a 
que així sigui. Si bé en els cursos 2015-16 i 2016-17 el percentatge està en torn el 80-85%, observem que 
en el curs actual, 2017-18, hi ha un retrocés del 10% d’homes respecte l’any anterior. S’haurà de veure 
com evoluciona en els propers anys, i si es confirma una tendència a l’equilibri de gènere. El que està clar 
és que totes les parts guanyen amb la diversificació del gènere, ja que ofereix diversitat de perspectives i 
de gestió de situacions. 

 

Professorat MBA, MF i MIE  

Pel que fa als percentatges de gènere del professorat que imparteix cada programa el curs acadèmic 2016-
17, tenim la gràfica següent:  

Gènere Professorat 2016-17 Home Dona 

MBA 68% 32% 

MF 72% 28% 

MIE 78% 23% 

 

Podem veure que el percentatge de professorat femení que imparteix classe en els tres programes 
sotmesos a acreditació es manté constant al voltant i que es troba al voltant del 28%. A nivell global de la 
institució el percentatge de dones impartint classes és del 29%. 

 

 

 

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

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

Els estàndards concrets 1.3 i 1.4, s’assoleixen en progrés vers l’excel·lència ja que en tots els casos 
el perfil del estudiants és l’adequat per al desplegament dels programes i la quantitat de 
participants es corresponen amb l’oferta de places. Totes les titulacions tenen mecanismes de 
coordinació que garanteixen l’èxit del seu funcionament.  
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3.2. Pertinència de la informació pública  

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

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

Actualment s’està en un procés de millora i canvi tecnològic de la 
web d’ESADE, aquest canvi tindrà lloc durant els últims mesos del 
2018. És per aquest motiu que podria canviar l’aspecte visual 
d’alguna de les pàgines referenciades en aquest autoinforme. En tot 
cas, aquests canvis serien per millorar el look & feel i la tecnologia, 
mantenint-se sempre el contingut necessari de cada programa 
formatiu. 

El procés de millora de la web pública queda reflectit com a pla 
millora del centre. 

ESADE divideix la seva web en quatre grans blocs:  

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

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

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

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

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

Els enllaços als diferents programes objecte d’acreditació són:  

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)  

Màster Universitari en Finances (MF)  

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE)  

Cada web de programa té accessible des del punt Related links la 
informació oficial i de seguiment de qualitat de la titulació i elements 
del programa importants (guies docents, calendari acadèmic i 
professorat) . 

Per més detall, al Quadre de Comandament es pot consultar la Taula 
1.2 dels Informes de Seguiment actualitzada, amb els links al 
contingut de la informació pública sobre el desenvolupament 
operatiu de les titulacions.  

Per altre banda, la comunitat d’ESADE té a la seva disposició 
informació complementària a la intranet d’ESADE (MyESADE), que 

 

BLOC 1 

BLOC 2 

BLOC 3 

BLOC 0 

BLOC 4 

http://www.esade.edu/ftmba/eng
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
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està organitzada segons la tipologia de l’usuari que hi entra i les necessitats que té: Alumnat, Professorat 
i Personal d’Administració i Serveis (PAS). Entre d’altres, es poden trobar a la intranet les actes de les 
reunions de coordinació dels diferents programes (Juntes Acadèmiques, Consell Acadèmic, ...), actes del 
processos interns de creació i modificació dels programes, accés a les webs d’assignatures, i de 
comunicació interna de programes i a tota la informació acadèmica específica. A manera d’exemple es 
presenta la intranet de professorat: 

 

 

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

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

 

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

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

 

http://www.esadealumni.net/
http://www.esade.edu/web/eng/career-services
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report
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La web pública de Qualitat d’ESADE conté de manera clara tota la informació relacionada amb el 
seguiment dels programes oficials, així com els resultats acadèmics i de satisfacció dels diferents 
programes, inclosos als informes de seguiment de titulació i de centre. 

Addicionalment i com s’ha comentat al punt anterior 3.2.1, a la intranet MyESADE es pot consultar, 
depenent del perfil d’usuari, els resultats de satisfacció i la informació acadèmica relativa tant als 
programes propis com als oficials del centre. 

Concretament, el professorat, la Direcció de Programa, Degans i Vicedegans, tenen accés als resultats més 
detallats de satisfacció de les assignatures/professorat, final de semestre, final de programa i 
d’experiència docent. Resultats enquestes:  

 

 

I la informació acadèmica oficial:  

 

 

 

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

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-oficial.aspx
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3.2.3 La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 
l’acreditació de la titulació. 

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

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

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA): http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2450 

Màster Universitari en Finances (MF): http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE): http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1402 

 

 

 

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

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

 

 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120001FD14774F44AD7468B8F89E5DB06A868&id=%2Fpersonal%2Facreditadors_aqu_esade_edu%2FDocuments%2FACRED18%20Business
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/2450
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/779
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1402


 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 37 
Centre ESADE – Business School   

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

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

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

 

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

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

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

Els detalls concrets i actualitzats estan descrits en els processos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ESADE_D2_01D: Procés de modificació de títols existents  

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

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

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

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

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

Doctorat (ISPD) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per altre banda, l’anàlisi del conjunt i subconjunt del professorat és responsabilitat del Deganat de 
Professorat i Recerca i de les Direccions de Departament. Les Direccions de Programa analitzen els 
resultats del professorat relatius al seu programa. Tots els processos relacionats en com ESADE garanteix 
i millora la qualitat del seu personal acadèmic i d’administració i serveis es troben detallats a la Directriu 
4 del SGIQ. 
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El procés d’acreditació de títols oficials és responsabilitat del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) d’ESADE,  
aquest està format per membres dels títols oficials a acreditar (deganat corresponent, direcció de 
programa, professorat i alumnat del programa), de les direccions dels serveis o unitats corresponents 
responsables del complert procés d’aprenentatge de l’alumnat (servei d’admissions, servei de carreres 
professionals, servei de marketing, ...) i gestors del procés d’acreditació. L’objectiu és obtenir l’acreditació 
d’un títol oficial mitjançant l’elaboració de l’Autoinforme del Centre corresponent segons els estàndards 
descrits per l’AQU.  

El procés es troba detallat a:  

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

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

 

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

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

 

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

MyESADE Q&DP: 

 

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/Desenvolupament-de-Programes.aspx?idMenu=LlistaMenu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9%20de%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9%20de%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
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MyESADE SA:  

 

 

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

 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas


 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 41 
Centre ESADE – Business School   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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3.3.3 El SGIQ implementat genera un pla de millora que s’utilitza per a la millora continuada 
de la titulació. 

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

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

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

El procés de com es revisa de forma global el SGIQ es troba detallat a: 

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

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

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

 

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

 

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

 

 

En el Quadre de Comandament es pot consultar tota la relació d’evidències de l’estàndard Eficàcia del 
sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació. 

 

 

 

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

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

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

3.4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional.   

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

Amb una rica diversitat de perfils, el professorat d'ESADE té en comú el seu entusiasme per compartir 
coneixement i experiències tant amb l’alumnat i participants dels diversos programes com amb les 
empreses i la comunitat acadèmica. El professorat és innovador en la generació i la transmissió de 
coneixement, i té una capacitat extraordinària per analitzar i comunicar els complexos aspectes de la 
realitat d'una manera efectiva. Per fer-ho, utilitza una àmplia varietat d'enfocaments i metodologies, cosa 
que permet donar respostes rigoroses i rellevants a les necessitats de les empreses i organitzacions, com 
també ajudar als participants dels diversos programes a desenvolupar-se com a directius i com a líders. 

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

En termes de professorat acreditat, tenim que el 70% del professorat doctor del Claustre està acreditat i 
un 15% està tramitant actualment l’acreditació. A més, d’entre els 36 professors internacionals, 33 són 
doctors (92%), la qual cosa afecta la ràtio de professorat acreditat, ja que un 48% del professorat doctor 
internacional està acreditat i un 21% en tràmit d’acreditació. Actualment des de Deganat de Professorat i 
Recerca es dóna suport i assessorament a tot el professorat d’ESADE per tal que iniciïn el procés 
d’acreditació, tal i com queda reflectit a la proposta de Pla de millora del centre (C9). 

Molt del professorat té una experiència professional rellevant com es pot veure en els seus Faculty Bio 
publicats a la web d’ESADE. La relació del professorat de Claustre 2017-18 es troba detallada al Quadre 
de Comandament. 

Els professors d'ESADE es caracteritzen perquè són accessibles i tenen un fort compromís amb la qualitat 
de la formació i el progrés personal dels alumnes i els participants en els diversos programes. Així mateix, 
es distingeixen per l'interès que tenen en la formació integral de les persones, a les quals ajuden a 
desenvolupar les competències personals i professionals i a prendre consciència de l'impacte dels seus 
valors i de la seva activitat en la societat.  

El professorat de la Business School d’ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren 
les grans àrees de Management. Entre els 116 professors que constitueixen el Claustre de Professorat de 
la Business School, tenen representació més de 20 nacionalitats. Addicionalment, en els programes 
d'ESADE participen més de 250 professors externs i col·laboradors acadèmics i més de 25 professors 
visitants, majoritàriament internacionals. S’ha inclòs al Quadre de Comandament una llista amb els noms 
i perfils dels professors externs i visitants que participen en els tres programes objecte d’aquesta 
acreditació. 

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

Edat TOTAL % 

31-40 anys 19 16% 

41-50 anys 40 34% 

51-60 anys 38 33% 

61-70 anys 19 16% 
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ser en forma de presentació d’una experiència empresarial que il·lustra un tema cobert a classe. En 
algunes ocasions també imparteixen algunes sessions magistrals de les que ells són especialistes, però 
sempre sota la supervisió acadèmica d’un professor del claustre o del director del departament 
corresponent. 

A través de l’enllaç següent es poden accedir als currículums del professorat organitzats per departaments 
acadèmics on es pot visualitzar la seva experiència professional i de recerca.   

L’Estatut i el reglament del professorat d’ESADE són el marc de referència per a la política de professorat, 
que estan a la intranet d’ESADE (requereixen usuari): 

Estatut Professorat 

Reglament del Professorat 

Als links següents es pot consultar el professorat assignat a cada programa: 

MBA  

MF  

MIE  

Per a més detall, es pot consultar el desplegament del pla d’estudis amb l’assignació de professorat i 
departament acadèmic a la relació d’evidències de cada programa al Quadre de Comandament. 

 

Indicadors professorat  

 

MBA  

En el programa MBA, amb un perfil de participants amb una certa experiència professional, es requereix 
de professorat amb àmplia experiència docent, amb capacitat investigadora en l’àrea del coneixement 
que s’imparteix, sovint aplicada al context empresarial, amb proximitat al món empresarial i amb un molt 
bon domini de la llengua anglesa (professors natius o bilingües). 

Cal destacar els esforços que des d’ESADE i la direcció del MBA es realitzen per coordinar els professors 
d’un mateix departament i entre departaments. Cal esmentar l’ajuda de l’ESADE Center for Educational 
Innovation tant a la direcció del MBA com als professors implicats en la millora de la seva activitat docent 
a través d’assessoria sobre noves metodologies i, especialment, sobre noves pràctiques en un món digital.  

En aquest sentit, es treballa per millorar l’aplicabilitat d’alguns dels continguts d’assignatures ja existents 
a la realitat del món empresarial, especialment en l’àmbit de Data Analytics i Marketing des d’una 
perspectiva quantitativa (Marketing Analytics). Aquest aspecte queda recollit en el Pla de millora de la 
titulació (M7). 

Pel que fa als criteris d’assignació de professorat en les diverses matèries, en general són professors 
doctors amb dedicació plena o visiting professors els que imparteixen les assignatures troncals, i  els que 
imparteixen assignatures optatives col·laboradors externs vinculats al món de l’empresa que aborden 
temàtiques en les quals l’experiència professional és important. La coordinació del treball final del màster 
s’assigna a professors que posseeixen un profund coneixement del programa, amb capacitat d’integració 
i també de gestió, per tal de coordinar amb eficàcia el grup de tutors que hi donen suport. 

 

 

 

 

http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Documentacin%20Institucional/Estatut_del_Professorat_2011_cat.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Procesos/Reglament%20del%20Professorat%20d'ESADE.pdf
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/faculty-research
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/faculty
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Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2016-17 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Altres   Total 
% Professor 

acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors 3 20 10 4 1 5 43 65% 

No doctors 0 0 0 20 0 5 25 0% 

TOTAL 3 20 10 24 1 10 68 41% 
*Altres: Professorat visitant, convidats, etc. 

 

Tot i la necessitat que el programa té d’incorporar professorat que tingui contacte amb el món 
empresarial, un elevat nombre del total és doctor (43 de 68), la qual cosa aporta la construcció de nou 
coneixement, que en un MBA es converteix en un valor afegit imprescindible.  

El col·lectiu d’alumnes del programa MBA, per la seva diversitat pel que fa a nacionalitats, experiències 
professionals i procedència acadèmica, requereix un perfil de professorat força concret, que compleixi els 
següents paràmetres: 

- Professors natius o bilingües 
- Experiència docent contrastada 
- Capacitat investigadora en l’àrea de coneixement de impartició 
- Proximitat al món empresarial 

 

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

 2016-17 
Prof. Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. Associat 
URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Altres Total 

Doctors 195 704 699 140 3 217,5 1958,5 

No doctors 0 0 0 826 0 42,75 868,75 

TOTAL 195 704 699 966 3 260,25 2827,25 

 

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

 2016-17 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Altres Total 
% Professor 

acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors 7% 25% 25% 5% 0% 8% 69% 74% 

No doctors 0% 0% 0% 29% 0% 1% 31% 0% 

TOTAL 7% 25% 25% 34% 0% 9% 100% 51% 
*Professorat acreditat actualitzat en data 14/05/2018 

Com es pot observar a les Taules 4.2 el 69% de les hores impartides de docència a l’aula 
(HIDA)  corresponen a  professorat doctor, i el 74% d’aquestes hores a professorat acreditat. Pel fet de 
ser un programa internacional que s’imparteix 100% en anglès, el professorat doctor internacional 
participant en el programa és elevat. Tot i està en més del 70% de professorat acreditat, amb l’objectiu 
d’incrementar aquest percentatge el Deganat de Professorat i Recerca dóna suport i assessorament a tot 
el professorat internacional d’ESADE per tal que iniciïn el procés d’acreditació aquells que encara no estan 
acreditats.  

Tal com s’indica en el Pla de millora de la titulació, la Direcció del Programa segueix treballant 
conjuntament amb el Deganat de Professorat per incrementar els percentatges anteriors (M4).  
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Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams 

2016-17 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MBA 
2190,25 115 522 371 0 2356,25 

77% 4% 19% 14% 0% 86% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

En referència als trams d’investigació del professorat, es pot observar que el percentatge de professors 
dedicats a la investigació és menor que en altres programes, ja que, com s’ha comentat, la proximitat al 
món de l’empresa i a la gestió del professorat del MBA és molt important per aconseguir els objectius 
d’aprenentatge buscats. Conseqüentment, es pot observar l’alt percentatge de professorat amb àmplia 
experiència en la docència i, per això, el seu alt percentatge de trams docents. 

 

Taula 4.4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les 
assignatures seleccionades: 

Fitxa matèries 
per titulació 

Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(Teoria i 
Pràctica) 

Departament /  
Àrea assignada 

Alumnes 
curs / 
Secció 

Nombre Grups 
2016-17 
(Teoria i 
Pràctica) 

Assignatura 1 
Marketing strategy 
16M20293 

3 Direcció de Marketing 

A: 64 A: 10 grups  

B: 61 B: 10 grups 

C: 63 C: 10 grups 

Assignatura 2 
Leadership and Organisational 
Behaviour 
16M22804 

1 
Direcció de Persones i 

Organització 

A: 64 A: 10 grups  

B: 61 B: 10 grups 

C: 63 C: 10 grups 

TFM 

Business Plan - Master Project 
16M90881 

6 
Direcció General i 

Estratègia 
71 

Ed 1:  3 

Ed 2: 32 

Ed 3: 36 

In-Company Project - Master 
Project 
16M99022 

6 
Direcció General i 

Estratègia 
97 

Ed 1: 11 

Ed 2: 58 

Ed 3: 28 
 
 

Fitxa professorat per 
titulació 
2016-17 

Professorat / 
Coordinador 

HIDAs 
Prof. 

Contractats 
Doctor URL 

HIDAs 
Prof. Titular 

URL 

HIDAs 
Prof. 

Associat 
URL 

HIDAs 
Altres 

Total 

Marketing strategy 
16M20293 

Andrés Cuneo 63 - - - 63 

Leadership and 
Organisational 
Behaviour 
16M22804 

Katharina Schmid - 55,5 - - 55,5 
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Fitxa professorat per 
titulació 
2016-17 

Professorat / 
Coordinador 

HIDAs 
Prof. 

Contractats 
Doctor URL 

HIDAs 
Prof. Titular 

URL 

HIDAs 
Prof. 

Associat 
URL 

HIDAs 
Altres 

Total 

TFM  

Business Plan – 
Master Project 
16M90881 

Skander Esseghaier  

María Galli 

Lisa Hehenberger 

Maja Tampe  

2 

2 

2 

2 

- - - 

30,5 

Daniel Arenas  

Josep Bisbe  

Katharina Schmid 

- 

1,5 

2 

2 

- - 

Ramón García Ga  

Esteban Mogas  

Carles Roig  

Ana Maria Varela  

Marc Vilanova  

- - 

3 

2 

3 

2 

2 

- 

In-Company 
Project – 
Master Project 
16M99022 

Maria Jose Parada  

Manu Carricano  

26 

3,5 

- - - 

82 

Frank Wiengarten  - 1,5 - - 

Margarete 

Kalinowski  

Esteban Mogas  

Jaume Hugas  

- - 

21 

1 

4 

- 

Juan Carlos García  

Sandra Schoeber 
- - - 

15,75 

8,5 

Pel que fa als criteris d’assignació de professors en les diverses matèries, en general es podria dir que es 
més habitual que siguin professors doctors amb dedicació plena els que imparteixen les assignatures 
troncals; mentre que entre els professors que imparteixen assignatures optatives hi ha un major nombre 
de visiting professors o col·laboradors externs vinculats al món de l’empresa que aborden temàtiques en 
les quals l’experiència professional és important. 

 

MF 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2016-17 
Prof. Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 
Altres Total 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 23 12 1 5 42 60% 

No doctors 0 0  0 6 3 9 0% 

TOTAL 1 23 12 7 8 51 49% 
*Altres: Professorat visitant, convidats, etc. 
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Tal com s’explicita a la memòria del MSc in Finance el programa té per objectiu preparar als seus 
participants per a que siguin capaços de desenvolupar amb èxit la seva carrera professional en l’àmbit de 
la gestió financera de l’empresa fent un ús adequat dels instruments financers i prenent decisions 
responsables sobre els mercats”. 

També a les competències s’insisteix en el caràcter pràctic i professionalitat del programa. Així per la 
necessària consistència entre totes les dimensions del programa i per tal de garantir el seu objectiu el 
programa requereix una representació rellevant de professors doctors i també acreditats, però de la 
mateixa manera es constata la importància de comptar amb professorat amb experiència com a 
professionals de la disciplina en actiu. 

Tenint en compte les dades de la Taula 4.1, confirmen un bon equilibri entre els diferents perfils docents 
que requereix el programa per tal d’assolir els seus objectius d’aprenentatge amb un total d’un 82% de 
professors doctors (42 sobre el total de 51), dels quals un 60% estan acreditats per l’ANECA o l’AQU. El fet 
que el percentatge d’acreditats sigui del seixanta per cent es deu a que s’han incorporat nous professors 
provinents d’altres països i estan en procés de l’acreditació de l’ANECA/AQU. Comptar amb professorat 
amb experiència docent a d’altres universitats enriqueix el claustre d’ESADE i aporta altres metodologies 
emprades a d’altres centres que ajuden a fer més diversa l’experiència docent de l’alumne. 

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

 2016-17 Prof. Catedràtic URL 
Prof. Contractats 

Doctor URL 
Prof. Titular 

URL 
Prof. Associat 

URL 
Altres Total 

Doctors 12 992 380 9 154 1547 

No doctors 0 0 0 184 38 222 

TOTAL 12 992 380 193 182 1769 

 

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

 2016-17 
Prof. Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 
Altres Total 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1% 56% 21% 1% 9% 87% 57% 

No doctors 0% 0% 0% 10% 2% 13% 0% 

TOTAL 1% 56% 21% 11% 11% 100% 50% 
*Professorat acreditat actualitzat en data 14/05/2018 

Al MSc in Finance tenim un elevat nombre de professorat doctor impartint assignatures, però  
malauradament el percentatge de professorat acreditat és inferior. En línia amb el comentat en el 
paràgraf anterior, la tendència és incrementar el nombre d’hores impartides per professorat acreditat a 
mesura que el nombre de professors acreditats s’incrementi. El fet de ser una escola i un programa 
internacional fa que el nombre de professorat doctor internacional al programa sigui també molt 
significatiu (71%)  i sovint no estan acreditats però si que podem afirmar que des de Deganat de 
Professorat i Recerca es dóna suport i assessorament a tot el professorat internacional per tal que iniciïn 
el procés d’acreditació. Actualment 8 professors del programa (19%) està en tràmit d’acreditació. 

La necessitat d’incrementar en aquest i altres programes el percentatge de professorat acreditat queda 
reflectida com a pla millora del centre per als propers cursos acadèmics. 

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

2016-17 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MF 
1446 47 276 265 0 1504 

82% 3% 16% 15% 0% 85% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 
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I en aquesta taula continuaríem amb la línia de comentari anterior. Veiem com les hores impartides per 
professors amb tram viu de recerca és molt inferior al de professors amb tram viu de docència, el quan 
de nou és consistent amb el perfil de professorat nacional/internacional que tenim. En general els 
professors que s’incorporen nous en el programa i que són internacionals, tenen perfil recerca i són els 
que no estan acreditats de moment ni tenen trams vius de recerca. 

 

Taula 4.4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les 
assignatures seleccionades: 

Fitxa 
matèries per 
titulació 

Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(Teoria i 
Pràctica) 

Departament /  
Àrea assignada 

Alumnes 
curs 

2016-17 / 
Secció 

Nombre Grups 
2016-17  

(Teoria i Pràctica) 

Assignatura 1 
Financial Analysis and Reporting 
16CF30001 

3 
Departament 

d’Economia, Finances 
i Comptabilitat 

A: 61 1 

B: 59 1 

C: 60 1 

Assignatura 2 
Investments 
16CF30003 

3 
Departament 

d’Economia, Finances 
i Comptabilitat 

A: 61 1 

B: 59 1 

C: 60 1 

TFM 

Master Project  in-Company 

6 

Departament 
Operacions, Innovació 

i Data Sciences 
22 

3 Master Project Business Plan 
Departament de 

Direcció General i 
Estratègia 

44 

Master Project Master Thesis 
Departament de 

Persones i 
Organització  

110 

En el cas de les dues assignatures seleccionades, els professors són doctors, amb un perfil professional i 
docent, són professors que tenen unes altes avaluacions (6,7 i 6,6 (sobre 7) respectivament) per part dels 
alumnes. 

Pel que fa als estudiants matriculats a cada assignatura, cal assenyalar que, tot i que la totalitat d’alumnes 
matriculats formen part d’una mateixa secció, aquesta secció es divideix alhora en equips de treball de 5-
6 membres per tal de realitzar les tasques en grup que formen part de l’assignatura. 

Els alumnes del MSc de Finances tenen la possibilitat d’escollir entre 3 modalitats de Treball de Fi de 
Màster (TFM):  

 Tesis de Màster (Master Thesis): consisteix en un treball d’investigació tutelat. L’alumne haurà de 
deixar palès els coneixements, les eines i les tècniques adquirides durant el Màster.   

 Projecte Real d’Empresa (In Company Project): Desenvolupant durant una pràctica professional 
tutelada per un directiu de l’empresa col·laboradora i per un professor d’ESADE que ho supervisarà i 
dirigirà adequant-se a les necessitats especifiques de cada projecte. Aquest està enfocat a resoldre 
un problema real. 

 Projecte de creació d’empreses (Business Plan): consistent en un projecte de creació d’una empresa 
des d’una perspectiva global i multifuncional. S’utilitzen els coneixements i eines adquirides durant el 
màster per a desenvolupar una idea de negoci, avaluar i mostrar que es tracta d’una oportunitat 
viable, dissenyar un model de negoci que daci possible l’explotació de la oportunitat trobada, i per 
últim, quantificar i planificar el desplegament de la nova empresa a través de la implementació de les 
diverses estratègies funcionals. 
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Fitxa professorat per titulació 
2016-17 

Professorat / 
Coordinador 

HIDAs 
Prof. Contractats 

Doctor URL 

HIDAs 
Prof. Associat 

URL 

HIDAs 
Altres 

Total 

Financial Analysis and 
Reporting 

Petya Platikanova 81 - - 81 

Investments  Anna Bayona 81 - - 81 

TFM  

Master Project  in-
Company 

Ignasi Algueró - - 8 

21 
Master Project Business 
Plan 

Joan Riera - - 8 

Master Project Master 
Thesis 

Ricard Serlavós - 5 - 

En el cas de les dues assignatures del MF, tant la professora Platikanova com la professora Bayona 
imparteixen 81 hores presencials per assignatura on es combinen la introducció de conceptes teòrics i 
pràctics amb la discussió de casos amb participació dels estudiants tant a nivell individual com de grup.   

Pel que fa al TFM, la taula només mostra les hores de docència impartides a l’aula (HIDA’s) dels 
coordinadors de cadascuna de les 3 modalitats del TFM. Cal assenyalar, que a part d’aquestes hores, s’han 
de tenir en compte les hores de dedicació dels tutors que s’assignen a cada alumne. Cadascuna de les 
modalitats (tracks) del TFM té un conjunt de professorat d’ESADE i de col·laboradors externs que 
possibiliten l’atenció requerida per a desenvolupar amb èxit el TFM. Depenent de la modalitat del TFM 
s’ajusta el perfil del tutor que supervisa la tasca de l’alumne. Al Quadre de Comandament es pot consultar 
el llistat de tutors de cadascun de les modalitats. 

 

MIE 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2016-17 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Altres Total 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 21 6 2 1 2 32 69% 

No doctors 0 0 0 6 0 2 9 0% 

TOTAL 1 21 6 8 1 4 41 54% 
*Altres: Professorat visitant, convidats, etc. 

El 78% (32 de 41) del professorat del programa és doctor. Degut al perfil internacional de molt professorat 
doctor del programa, el percentatge de professorat doctor acreditat és del 69%, i com ja s’ha comentat 
anteriorment s’està treballant des del Deganat de Professorat i Recerca per tal d’incrementar els 
percentatges de professorat internacional acreditat. 

 

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

 2016-17 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. Associat 
URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Altres Total 

Doctors 30 639 143 84 59 19,5 974,5 

No doctors 0 0 0 120 0 38 158 

TOTAL 30 639 143 204 59 57,5 1132,5 
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Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 

 2016-17 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Altres Total 

% HIDA 
Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 3% 56% 13% 7% 5% 2% 86% 73% 

No doctors 0% 0% 0% 11% 0% 3% 14% 0% 

TOTAL 3% 56% 13% 18% 5% 5% 100% 63% 
*Professorat acreditat actualitzat en data 14/05/2018 

En hores de docència a l’aula, el professorat doctor representa un 86% del total que és un alt percentatge. 
Com s’ha comentat a la Taula 4.1 tenim un elevat nombre de professorat doctor provinents d’institucions 
internacionals d’alt nivell impartint classes al MIE (78%).  

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

2016-17 
Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MIE 
818,5 53 261 193 0 939,5 

72% 5% 23% 17% 0% 83% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia 

 

Taula 4.4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les 
assignatures seleccionades 

Fitxa 
matèries per 
titulació 

Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(Teoria i 
Pràctica) 

Departament /  
Àrea assignada 

Alumnes 
curs 

Nombre Grups 
2016-17  

(Teoria i Pràctica) 

Assignatura 1 
Business in Society 
16CIE05300 

4 
Departament de 
Ciències Socials 

62 1 

Assignatura 2 
Entrepreneurship 
16CIE80001 

4 
Departament de 

Direccion General i 
Estratègia 

62 1 

TFM 

Master Project  in-Company 

10 

Departament de 
Direcció General i 

Estratègia 

20 

1 Master Project Business Plan 31 

Master Project Master Thesis 
Departament de 

Direcció de Persones 
11 

Pràctiques 
externes 

Internship Innovation Project 
(I2P)  
16CIE99015 

5 

Departament 
d’Operacions, 

Innovació i Data 
Science 

62 1 

 

En la modificació presentada el curs 2015-16 tal i com es detalla al punt 3.1.2. d’aquest autoinforme, es 
va unificar el creditatge de les assignatures obligatòries. Actualment tots els cursos obligatoris tenen 4 
ECTS, la qual cosa facilita la distribució de la càrrega de treball del primer semestre. 

El Treball Final de Màster (TFM) permet als estudiants escollir entre 3 tracks: (1) La preparació d’un in-
Company Project basat en una experiència en l’empresa. (2) La preparació d’un Business Plan de creació 
d’una nova empresa. I (3), la presentació de la Master Thesis sobre un tema de recerca. Aquestes opcions 
cobreixen els diferents interessos i necessitats dels estudiants que es preparen per la innovació i la 
emprenedoria.  

El I2P representa un període de temps i dedicació que corresponen a una càrrega de 5 ECTS.  
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Com es pot observar és un programa en el que estan involucrats diferents departaments acadèmics, 
oferint un ampli ventall de coneixements. 

Tal com queda reflectit en les propostes del Pla de millora del programa (E11), el professorat del MIE ha 
d’assegurar l’actualització del contingut de les assignatures que imparteix al programa d’acord amb el 
món real. 
 

Fitxa professorat per titulació 
2016-17 

Professorat/ 
Coordinador 

HIDAs 
Prof. 

Associat URL 

HIDAs 
Prof. 

Contractats 
Doctor URL 

HIDAs 
Altres 

Total 

Business in Society 
Marc Vilanova 16 - - 

32 
Sira Abenoza  16 - - 

Entrepreneurship 
Jan Brinckmann - 26 - 

40 
Jordi Vinaixa - 14 - 

TFM  

Master Project  in-
Company 

Ignasi Algueró - - 8 

21 
Master Project 
Business Plan 

Joan Riera - - 8 

Master Project Master 
Thesis 

Ricard Serlavos 5 - - 

Internship Innovation Project 
(I2P) 

Lotta Hassi 
Baixa 

Maternal 
- 

 

26,5 

Davide Rovera 26,5 - 
 

La taula mostra que la gran majoria de les hores docents són impartides per doctors, amb uns perfils 
adequats per impartir docència d’alta qualitat en el programa. A més, tenen una dedicació a la docència 
que els permet desenvolupar les seves competències docents per millorar l’experiència educativa que 
imparteixen. 

Pel que fa al TFM i tal i com es comenta a MSc in Finance, la taula només mostra les HIDA’s dels 
coordinadors de cadascuna de les 3 modalitats del TFM, a aquestes hores caldria afegir la dedicació dels 
tutors a cada alumne. 

 

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

Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) de la Business School és de:  

2016-17 Professorat EJC Alumnat EJC Relació 

BUSINESS SCHOOL 156 2.881 1/18 
* Dades actualitzades a data 16/04/2018 

Relació que es considera molt adequat per assegurar l’atenció necessària als estudiants. 

El percentatge de professors a ple temps respecte els professors a dedicació parcial és del 65%, ràtio 
també adequat segons la normativa. 

Com es pot veure en el desplegament dels plans d’estudis que es troba en la relació d’evidències, s’ha 
establert el criteri següent: al professorat amb més dedicació se li assignen aquelles assignatures amb 
contingut més conceptual i de base, i al professorat en actiu professionalment, habitualment a dedicació 
parcial, altres assignatures més especialitzades i més pràctiques. Els directius convidats que participen a 
les diferents assignatures fan també una tasca important com a tutors, ja que assessoren aquells alumnes 
que ho volen, sobre possibilitats de feina en l’empresa en la que treballen, carreres professionals, situació 
del sector, etc.   
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La tutorització dels TFM s’assigna en funció de les experteses dels docents tal com s’ha descrit en l’apartat 
anterior, amb la qual cosa es garanteix la seva dedicació i interès en el procés d’elaboració del treball final. 
Els tutors de TFM, de vegades, també fan tasques d’assessorament professional a aquells alumnes que 
tutoritzen; la relació individual tutor-alumne fa que moltes vegades es parli de futur professional. 

Prenent com a indicador, i des de la percepció dels estudiants, les enquestes relatives al grau de satisfacció 
amb el professorat de l’enquesta Assignatura/Professorat, els resultats per aquests programes són els 
següents: 

Satisfacció General Professorat 2014-15 2015-16 2016-17 

MBA 
- Obligatòries 
- Optatives 

 
5,6 
5,9 

 
5,5 
6,0 

 
6,2 
6,4 

MF 
- Obligatòries 
- Optatives 

 
5,0 
5,7 

 
5,4 
6,3 

 
5,5 
5,8 

MIE 
- Obligatòries 
- Optatives 

 
5,8 
5,8 

 
5,8 
6,3 

 
6,1 
6,0 

Mitjana satisfacció 5,6 5,9 6,0 
Escala de l’1 al 7 

I ens permeten afirmar que la dedicació del professorat es tradueixen en una percepció positiva sobre la 
seva tasca per part dels estudiants, on tenim una satisfacció global de 5,8 sobre 7 de mitjana entre els tres 
programes durant els darrer cursos acadèmics. 

Al Quadre de Comandament es pot consultar amb detall el grau de satisfacció del l’alumnat amb el 
professorat els anys acadèmics anteriors. 

Indicadors professorat segons els programes  

MBA 

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

 2016-17 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MBA 11,4 285,9 1/24 

El programa valora molt positivament la ràtio ja que respon a la necessitat de poder facilitar als alumnes 
una atenció i una experiència a l’aula personalitzades. 

MF 

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

 2016-17 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MF 7,4 194,7 1/26 

Finalment cal destacar el bon nivell de la ràtio d'estudiants per professorat docent i investigador que es 
manté en el programa del Màster en Finances. Aquesta ràtio tot i no està encara en el nivell desitjat de 
1/25 s'aproxima molt al mateix assolint ja gairebé la relació desitjada. Cal destacar doncs que inclús amb 
la creixent demanda i nombre d'estudiants que té el programa, s'ha aconseguit mantenir una ràtio 
adequada estudiant/professorat a temps complert el qual garanteix el recomanat nivell de dedicació i 
rigor que un programa d'aquestes característiques requereix. 

MIE 

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

 2016-17 Professorat ETC Alumnat ETC Ràtio 

MIE 4,7 70,9 1/15 
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El programa MIE té una excel·lent ràtio professorat / alumnat en Equivalent a Temps Complert (ETC), la 
qual cosa garanteix una estreta interacció entre estudiants i professorat. A part de la docència a l’aula, hi 
ha moltes activitats extracurriculars en les quals els estudiants poden interactuar directament i aprendre 
del professorat, com ara trobades bisetmanals amb emprenedors, visites a empreses, visites d'immersió 
i converses amb founders, etc. 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat.  

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

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

 Assegurament de l’eficàcia docent 

 Innovació docent 

 Contribució a la filosofia educativa de les titulacions 

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

 Diversificació de la docència 

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

http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/default.aspx?idMenu=listamenu 

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

La participació del professorat d’ESADE a aquestes accions s’ha anat consolidant al llarg del temps. El curs 
2016-17, 96 professors de la Business School han participat com a mínim a una de les activitats 
organitzades en el marc del Programa de Desenvolupament del Centre d’Innovació Educativa. La relació 
del professorat participant en dites accions dels darrers dos cursos acadèmics es troba disponible en una 
taula al Quadre de Comandament.  

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

http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/default.aspx?idMenu=listamenu
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A partir del curs acadèmic 2016-17, s’inicia un projecte, amb el nom de Student First, que representa la 
filosofia i l’enfoc amb els què es vol donar resposta a aquests desafiaments. Aquest projecte parteix de la 
base que l’educació és el nucli bàsic de la missió del centre i la primera de les nostres finalitats que els 
estudiants són la nostra raó de ser i que l’assoliment dels objectius d’aprenentatge definits en els diferents 
programes és el criteri bàsic per valorar l’èxit del compliment de la nostra missió. El desenvolupament 
d’aquest programa queda reflectit al seguiment del Pla de millora del centre (C5), i la informació específica 
sobre aquest projecte es pot trobar a la seva web que es relaciona al Quadre de Comandament. 

D’altra banda, en línia amb el compromís d’ESADE amb la qualitat i l’excel·lència en la docència, el mes de 
desembre de 2015 es van atorgar per primera vegada els premis a l’excel·lència educativa i a la innovació 
docent d’ESADE Business & Law School.  

Amb l’objectiu de potenciar i amplificar el recolzament institucional al desenvolupament de l’excel·lència 
docent del nostre professorat, durant el segon semestre del curs 2015-16 es va llançar una iniciativa 
pionera a la nostra escola que permetrà l’elaboració d’un pla de desenvolupament docent individualitzat 
a dos-tres anys per cadascun dels nostres professors. En base a les respostes obtingudes en un qüestionari 
d’autoavaluació (dades recopilades durant el mes d’abril de 2016), els directors de Departament en 
estreta col·laboració amb el CEI i cadascun dels professors consensuaran un pla específic de formació en 
docència que s’implementarà a partir del curs acadèmic 2016-17. 

El Vicedeganat de Professorat d’ESADE avalua anualment el rendiment docent de tot el seu professorat a 
partir de les enquestes realitzades pels estudiants, de les avaluacions fetes pels responsables de 
departament, memòria acadèmica i informes d’autoavaluació. Amb tota aquesta documentació el 
Vicedeganat es reuneix personalment amb cadascun del professorat avaluat per comentar i reflexionar 
sobre el seu rendiment. 

A més, el Vicedeganat de Professorat juntament amb Q&DP i la UQIAD-URL (Unitat de Qualitat i Innovació 
Academicodocent) dóna recolzament i suport al professorat d’ESADE per a que acompleixi el programa 
DOCENTIA. Aquest programa és el procés d’avaluació docent de la Universitat Ramon Llull i comú per a 
tots els seus centres. A més, cal destacar, que el 22 de Setembre el 2016 l’AQU va acreditar 
FAVORABLEMENT el programa DOCENTIA de la Universitat Ramon Llull. 

Es pot veure la relació de professorat, així com la documentació emprada per a l’avaluació del professorat 
i l’informe d’acreditació del programa DOCENTIA al Quadre de Comandament. 

 

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

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

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

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

Es detecta la necessitat de la creació de l’Student Counseling Service tranversal per tot l’alumnat, aspecte 
que queda reflectit en el Pla de millora de centre (C8). 

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

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

 

MBA  

Serveis d’orientació acadèmica 

Pla d’Acció Tutorial 

El pla de suport i orientació per a l’alumnat es basa en l'experiència dels màsters universitaris que 
s'ofereixen actualment. Aquest pla s'ofereix a tot l’alumnat d'aquests programes i consisteix en una sèrie 
d'accions encaminades a facilitar la integració de l’alumnat en la dinàmica educativa d'ESADE i ajudar-los 
a orientar-se a Barcelona. 

 Sessions introductòries durant la Welcome Week, unitat en la qual els directors i membres de l'equip 
de Gestió Acadèmica del programa proporcionen informació específica sobre els programes i sobre el 
funcionament de les diferents unitats de l'escola. 

 Sessions introductòries sobre diversos serveis i recursos d'ESADE (biblioteca digital i recursos 
d'informació, serveis professionals, ESADE Alumni, Servei d'Orientació Religiosa, etc.). 

 Sessions introductòries sobre les diferents metodologies docents utilitzades al màster: casos pràctics, 
treball en equip, presentacions de classe, projectes d’empresa. 

 Activitats socials per a construir un sentit de pertinença i d’identificació amb el grup, amb l'objectiu 
de fomentar l'esperit d'equip. Aquestes activitats s'organitzen en col·laboració amb la gestió del 
programa. 

 Suport en línia proporcionat per l'equip directiu del programa a través de la plataforma Moodle, on 
els estudiants poden accedir a informació sobre els diferents programes i les seves persones de 
contacte. 

 Orientació professional proporcionada per l'equip de Serveis professionals: servei d'inserció laboral, 
seminaris, assessorament personalitzat. 

 Reunions individuals (amb cita prèvia) amb el Director Acadèmic del programa, el Vicedegà o el 
Director de la unitat. 

 Accés als administradors del programa per correu electrònic o en persona per respondre preguntes o 
aclarir dubtes 

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

 

 

 

http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/tutorial-action-plan.pdf
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Welcome day/week 

La setmana d’introducció, o Welcome Week, es realitza la primera setmana del curs acadèmic i té 
l’objectiu principal de facilitar la transició dels alumnes, que tenen experiència laboral rellevant, en la seva 
tornada a les aules. La Welcome Week els introdueix els aspectes més rellevants d’ESADE com a institució 
acadèmica així com a les especificitats del programa. 

Destaquen les següents activitats: 

 Check-in Day: dia de registre en que es completen les principals formalitats com entrega de targeta 
d’estudiant, fotografia professional per al CV, entrega de documents pendents i Campus Tour. 

 Institutional Day: benvinguda institucional per part dels òrgans directius d’ESADE, el Degà Associat de 
l’MBA i Direcció de Programa. 

 Career Services Day: presentació del servei i recursos i d’altres activitats variades com ara sessió amb 
convidats directius i presentacions amb els Directors Associats del servei. 

 Non-Academic Topics: presentació de diferents serveis d’ESADE com Admissions, Marketing, ESADE 
Alumni o ESADE Creapolis. 

 Team Building 

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques pels alumnes del MBA 

L'MBA d'ESADE intenta donar el màxim suport possible a aquell alumnat que torna a unir-se a l'educació 
formal després d'un any de pràctica professional. Amb aquesta finalitat, es realitzen una sèrie de sessions 
d'inducció i un seguiment proper amb els estudiants durant el programa. L'assessorament a l’alumnat és 
dirigit pels diferents departaments que treballen amb el programa, com ESADE Careers o a través dels seu 
professorat.  

L'èxit d'aquestes mesures es valora a través de l’evolució i dels resultats de les qualificacions dels 
estudiants. Els directors i degans poden donar suport en forma de tutoria per ajudar als estudiants que 
tenen dificultats d'aprenentatge. 

Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral 

ESADE compta amb el Servei de Carreres Professionals (SCP), integrat per un equip especialitzat, amb 
amplis coneixements i estret contacte amb el món professional. 

SCP treballa en estreta col·laboració amb les empreses més importants del món i organitza activitats 
durant tot l’any per donar a conèixer les últimes novetats en reclutament i tendències del mercat. Per 
proporcionar un valor màxim durant les sessions d’orientació, l’equip de SCP està organitzat per sectors; 
on cada grup comparteix els seus coneixements i la seva experiència en la seva àrea d’especialització de 
manera eficient. 

El SCP d’ESADE és altament accessible i ofereix una atenció personalitzada sense igual en tots els 
processos d’orientació professional i de recerca de feina. L’objectiu final és aportar coneixements als 
candidats sobre estratègies eficaces de cerca de feina; entrevistes amb èxit; principals indústries 
contractants; networking social i professional com a font d’oportunitats professionals; com fer servir 
l’àmplia gama de recursos disponibles a ESADE i gestió proactiva del desenvolupament professional, tant 
a curt com a llarg termini. 

Concretament, SCP treballa amb els alumnes del programa des del seu primer dia a l’escola, tant a nivell 
individual, amb entrevistes individuals de definició d’objectius, definir l’estratègia de recerca, entendre el 
mercat… fins a entrevistes de pràctica de “entrevistes en empreses” i/o pràctica de casos. 

A nivell de grup es realitzen sessions, totes enfocades a entendre les oportunitats del mercat laboral, a 
nivell de tendències de reclutament, països amb més oportunitats,… així como per conèixer amb detall 
les diferents opcions professionals a les que poden optar amb els seus estudis. S’organitzen sessions molt 
concretes i en grups reduïts per pràctica d’entrevistes sota estrès, assessment center,… Sempre amb 
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l’objectiu d’ajudar a definir el seu objectiu professional i recolzar-los en el procés de trobar el seu treball 
“ideal” al finalitzar els seus estudis. 

En paral·lel i funcionant com a vincle entre el món de l’empresa i els alumnes, el curs 2015-16 SCP va 
organitzar dos Fòrums d’Empreses multisectorials, on les empreses realitzaven una presentació 
corporativa del seu negoci, així com les seves oportunitats professionals. Després d’aquestes 
presentacions, els alumnes tenen l’oportunitat de parlar individualment amb els recruiters que venen a 
aquests fòrums, per presentar-se, entendre millor la companyia i poder començar un procés de selecció. 
Durant aquests dies, algunes empreses comencen els seus processos de selecció en el mateix campus i 
també organitzen Workshops de temes específics on els alumnes poden conèixer més un àrea o projecte 
concret de l’empresa. 

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

Les activitats que organitza SCP per apropar els alumnes a l’entorn empresarial i professional són: 

 Career Forum : Anualment s’organitzen unes jornades a ESADE, orientades a facilitar el contacte 
directe entre els reclutadors –despatxos, empreses i institucions- i els alumnes. Una guia pràctica 
editada per ESADE facilita el seguiment de les jornades i la màxima informació sobre l’accés al món 
professional. 

 Orientació professional individualitzada: des del SCP s’ofereix un assessorament personalitzat a cada 
estudiant per tal d’orientar-lo de la millor manera possible en la planificació i desenvolupament de la 
seva carrera professional. 

 Accés al  “Portal d’empreses i ocupació“ (ESADE.JOBS): gestió de candidatures, publicació d’ofertes de 
treball i pràctiques, relació de pàgines web de treball a nivell nacional i internacional, etc. 

 Gestió de les pràctiques obligatòries o extracurriculars dels diferents programes. 

 Publicació de Llibres de curricula, en format digital i paper, i distribució entre empreses, institucions i 
firmes nacionals i internacionals, que, a més, hi tenen accés des del Portal d’ocupació. Aquests llibres 
permeten que els reclutadors puguin identificar possibles candidats abans de venir al campus.  

 Career Treks: Al llarg de l’any, els estudiants visiten empreses d’arreu del món. 

 Entrevistes al campus: es proporcionen sales d’entrevistes i serveis d’hospitalitat perquè les empreses 
puguin dur a terme part del seu procés de reclutament a les nostres instal·lacions. 

 Publicació d’una Guia de beques i pràctiques a l’estranger. 

 Gestió de pràctiques en Ambaixades i Consolats d’Espanya (pràctiques MAEC) a l’estranger.  

 Realització de pràctiques a l’estranger. 

 Espai de consulta: CRC (Career Resource Center)  
 
Es pot consultar el detall d’aquesta actuació institucional en la web del SCP: 
http://www.esade.edu/web/cat/career-services 
 

Indicadors d’ESADE Careers  
Es comptabilitza el nombre d’empreses que han assistit al Campus per entrevistar estudiants del MBA. 
Aquestes entrevistes han estat coordinades per ESADE Careers. En concret en el curs 2016-17 han estat 
les següents:  
 

2016-17 MBA 

Nombre d'empreses que han realitzat entrevistes 65 

Entrevistes realitzades a estudiants 525 

 

http://www.esade.edu/web/cat/career-services
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S’indica el nombre d’assessoraments fets l’últim any acadèmic per ESADE Careers, (01/09/ 2016 a 31/08/ 
2017) i es detalla el nombre de CV's revisats per l’equip d’ ESADE Careers durant la campanya CV Book del 
curso acadèmic 2016-17: 

2016-17 MBA 

Nombre d’assessoraments a estudiants 1.133 

Nombre de CV revisats (Campanya CV Book) 
168 (MBA ’17) 
189 (MBA ’18) 

 
S’indica el nombre total de campanyes enviades a empreses per promocionar els perfils dels estudiants 
del programa, detallant la data, el perfil de l’estudiant promocionat i el nombre de contactes als quals 
s’ha enviat cada campanya des d’ESADE Careers: 

 
El nombre de fòrums realitzat el curs 2016-17:  

 
Es detalla la mitjana de les enquestes de satisfacció als Fòrum d’empreses, incluint tant la valoració dels 
estudiants com de les empreses: 

2016 - 2017 
Valoració empreses 

Escala d’1 a 10 
Valoració estudiants 

Escala d’1 a 10 

Financial Services Recruitment Fair 8,7 7,2 

MBA Recruitment Fair 9,6 6,2 

Consultancy Recruitment Fair 8,4 7,8 

MBA Recruitment Fair (Febrero) 9,1 6,2 

Spring Recruitment Fair 8,5 7,5 

Campanya Data Perfil 
# de contactes 

enviats 

Hospitality sector mailing  13/0/2016 Hospitality Sector 84 

MBA 2016 Latin America 
graduates  

08/08/2016 
Latin America MBA 2016 Campaign  (push 
colocacion clase anterior) 

147 

Fòrum Data Empreses # d’empreses 

MBA 
Recruitment 
Fair 

18/10/2016 
 & 

19/10/2016 

Accenture Strategy Minsait 

21 

Alfa Consulting Monitor Deloitte Strategy (Germany) 

Amazon NBA (VC) 

Celsa Group Restaurant Brands International  

Clinton Health Access Initiative Social Point 

Gas Natural Fenosa Stern Stewart & Co. 

Henkel USA (VC) The Boston Consulting Group 

Hilti Española The World Bank Group (VC) 

Imperial Tobacco Walmart (VC) 

Inter-American Development 
Bank (VC) 

Minsait 

McKinsey & Company  Monitor Deloitte Strategy (Germany) 

Microsoft  

MBA 
Recruitment 
Fair 

24/02/2016 

Alfa Consulting  Grifols 

10 

Altair Management Consultants l'Oréal 

Asian development Bank (VC) Massimo Dutti 

EDP (VC) Novartis 

Infosys 
United Nations Development 
Programme (UNDP) 

Corporate Thursdays 

Eli Lilly 

3 Grupo Modelo 

Microsoft 

https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1899785
https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1891569
https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1891569
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Es comptabilitzen el nombre total de trainings per programa, realitzat tant per ponents externs com per 
professionals d’ESADE Careers: 

 2016-17 

Número Total de trainings  67 

 
 
Es pot consultar el detall de totes les activitats realitzades al curs acadèmic 2016-17 al Quadre de 
Comandament. 
 

MF i MIE  

Serveis d’orientació acadèmica 

Els serveis d’orientació acadèmica dels programes MSc es mencionen dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

Pla d’Acció Tutorial 

El PAT de les dues titulacions es troba a la web de Programa. En general, els PAT’s inclouen activitats i 
trobades dels estudiants amb els seus tutors, el professorat, la Direcció de Programa i/o amb exalumnes 
del programa amb l’objectiu d’ajudar en el procés d’integració dels estudiants al centre i al programa i, 
assessorar i orientar en el seu desenvolupament professional.  

Algunes de les accions que es realitzen són: 

 Sessions introductòries amb la informació específica sobre els programes, sobre les diferents unitats 
d’ESADE i el seu funcionament durant la setmana de benvinguda per part dels responsables de les 
mateixes i de la Direcció Acadèmica del Programa. 

 Sessions introductòries als serveis i recursos d’ESADE (biblioteca digital o els recursos de informació, 
servei de carreres professionals, associació d’antics alumnes, servei d’atenció religiosa, etc.) 

 Sessions introductòries a les diferents metodologies d’aprenentatge que s’utilitzen durant els 
màsters: casos pràctics, treball en equip, presentacions a classe, projectes en empreses. 

 Activitats de socialització, de pertinència i identificació amb el grup per fomentar l’esperit d’equip. 
Aquestes activitats estan organitzades per la Direcció del Programa. 

 Suport online per l’equip de direcció del programa a través de la plataforma Moodle. En aquesta web 
l’alumnat obté la informació sobre els diferents programes i les persones de contacte. 

 Suport a l’orientació professional per part de l’equip d’ESADE Careers: borsa de treball, seminaris, 
assessorament personalitzat. 

 La International Student Advisor es troba a disposició dels alumnes, per que els pugui assessorar en 
el procés d’immigració i en la cerca d’allotjament si és necessari. 

 Reunions personalitzades, prèvia sol·licitud de la mateixa, amb el Director Acadèmic del Programa 
corresponent, amb el Vicedegà i/o Director de la Unitat. 

 Reunions de la Direcció de Programa amb els delegats de classe. 

 Accés als gestors del programa (programme managers) per qualsevol tipus de dubte o consulta, per 
e-mail o de manera presencial. 

PAT MF i MIE: http://itemsweb.esade.edu/fu/msc/management/plan-accion-tutorial-msc.pdf 

Welcome week 

La setmana d’introducció, Welcome Week, es realitza a l’inici del curs acadèmic i té com objectiu introduir 
als estudiants els aspectes més generals d’ESADE, així com els més específics de cada programa. 

Entre les principals activitats, es destaquen les següents: 

 Benvinguda institucional per part dels òrgans directius d’ESADE i de la Direcció Acadèmica del 
programa. 

http://itemsweb.esade.edu/fu/msc/management/plan-accion-tutorial-msc.pdf
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 Introducció als serveis i recursos d’ESADE (Biblioteca Digital, Recursos d’informació, Servei de Carreres 
Professionals, associacions d’alumnes, etc.) 

 Presentació i introducció específica per cada programa. 

 Introducció a les diferents metodologies d’aprenentatge que s’utilitzaran durant el màster (casos, 
pràctiques, treballs en equip, presentacions a classe, projectes en empresa, ...) 

 Activitats que fomenten l’esperit en equip i la identificació amb el grup Team Building.  

 Presentació d’ESADE Careers. 

 Informació relativa a documentació legal per a la seva estada al país, seguretat, etc. 

 Servei d’atenció religiosa, per a tots aquells alumnes que vulguin desenvolupar la seva dimensió 
espiritual a través de les diverses tradicions religioses en un clima de respecte mutu, i de diàleg 
enriquidor. Aquest servei també està disponible per a persones no creients però que desitgin treballar 
aquest aspecte des d’una visió no religiosa. 

Es pot consultar amb més detall la web i el programa de la Welcome week al Quadre de Comandament. 

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques per als alumnes dels MSc 

Hi ha diverses mesures disponibles als Programes de MSc per donar suport als estudiants que han estat 
absents del programa durant períodes de temps més llargs a causa de malalties o problemes personals. 
Aquests casos sempre es tracten de forma individualitzada. Les mesures preses inclouen, però sense 
limitar-se a:   

 Problemes menors, que normalment es poden fixar amb el Director del Programa o el Director 
Acadèmic. Les instàncies inclouen estudiants amb dislèxia o altres tipus d'handicap on els estudiants 
necessiten més temps per als exàmens. 

 Alumnes que no han pogut assistir a moltes classes o exàmens a causa de problemes personals o de 
salut i que necessiten una flexibilitat i atenció especial per poder graduar-se. 

 Les absències a llarg termini a causa d'accidents greus, malalties o depressions on els estudiants 
necessiten un tractament molt especial i la Gestió del Programa ha de redactar un pla a mida perquè 
l'estudiant finalitzi el programa (per exemple, limitant la càrrega de treball i acabant el programa 
durant un parell d'anys, reunions regulars amb la Gestió del Programa, suport financer especial per a 
l'habitatge, etc.).  

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques pels alumnes del MF 

Per assolir uns serveis d’orientació acadèmica efectius de cara a donar suport adequat al procés 
d’aprenentatge es va definir un seguit d’accions d’acompanyament i assessorament específiques pels 
alumnes del MSc in Finance que complementen el PAT del MSC. Aquestes accions es van dissenyar 
després d’analitzar a fons el perfil de l’alumnat al programa i les seves necessitats i inquietuds.  

Entre les accions caldria destacar les següents: 

 Reunió reduïda a l’inici del programa entre els alumnes provinents de backgrounds diferents a 
Business and Administration i la Direcció de programa per tal de compartir expectatives i establir una 
relació propera. 

 Es van definir al programa uns itineraris opcionals i orientatius que permeten als alumnes conèixer la 
trajectòria que han de seguir respecte la part del programa a la qual tenen opcions (assignatures 
optatives) per tal d’aprofundir en determinades àrees rellevants vinculades a la seva especialització 
en finances. A partir de l’anàlisi dels interessos dels alumnes i de les oportunitats des d’un punt de 
vista de col·locació professional es van definir dos itineraris, un més orientat cap a la direcció financera 
de corporacions no financeres, incloent temes com el Management Accounting, Taxations, 
Operational Financial Management; i un segon orientat als participants més interessants en l’àrea 
d’inversions i gestió d’actius així com serveis financers, banca comercial, i assegurances. Aquest segon 
itinerari inclou temes com Risk Management, Asset Pricing i Venture Capital. Aquests itineraris 
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d’orientació han tingut una acollida molt positiva per part dels estudiants, ja que queden inclosos en 
els seus estudis i no suposen una càrrega addicional. 

 Participació del professorat de les assignatures del primer semestre a la sessió acadèmica durant la 
setmana de benvinguda.  Els diferents professors introdueixen les seves assignatures i destaquen els 
aspectes claus de les mateixes. Aquesta activitat permet als alumnes conèixer des del primer dia el 
programa amb més detall, així com  compartir amb  l’equip del professorat  el contingut acadèmic des 
de l’inici. Tot això  els ajuda a tenir una visió més general del programa. 

 Aula informàtica específica amb el programa Bloomberg. 

A més s’ha creat una web de programa per tal de facilitar als alumnes l’accés a tota la informació més 
rellevant: persones de contacte i horari d’oficina, detalls del programa que es van actualitzant 
periòdicament, seccions, distribució dels alumnes a classe, esdeveniments, mòduls complementaris, 
documents com les normes del programa, itineraris opcionals, informació dels delegats de classe, etc. 

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques pels alumnes del MIE 

Hi ha una sèrie d'activitats extracurriculars addicionals que oferim als estudiants del MIE. Alguns dels 
aspectes més destacats són els ESADE Founders Meetups, Startup Immersion Tours a centres 
d'emprenedoria com Londres i Berlín, un ESADE Acceleration program i l'àrea de treball d'Eworks, un 
Venture Coach (veure: www.esade.edu/eworks) i l’EGarage. 

Durant el semestre en un horari aproximadament quinzenal, s’ofereixen els ESADE Founders Meetups. 
Aquestes són trobades de més de dues hores on un emprenedor explica i analitza la seva experiència 
emprenedora de forma informal i interactiva. A continuació, els estudiants tenen l'oportunitat de 
presentar els seus projectes d'empresa i obtenir comentaris d’experts i dels participants. 

Durant les Startup Immersion Tours, els estudiants visiten nuclis centrals d'emprenedoria com són Berlín 
i Londres. Després d'una preparació prèvia en què els alumnes analitzen el model de negoci de les 
empreses, els portem a les empreses d'alt creixement per aprendre dels founders i experimentar l'entorn 
laboral. A més, normalment, les empreses ofereixen ofertes de feina que s'adapten als model educatiu 
del MIE. 

A l’ESADE Acceleration program, ajudem als estudiants a crear el seu propi projecte d'empresa i accelerar 
el seu desenvolupament empresarial. Els estudiants seleccionats obtenen un Venture Coach, un espai de 
treball (Eworks) i tot el suport que necessiten. 

Un gestor de suport de projectes de risc específic (Venture project support manager) està disponible 
regularment durant tota la setmana al campus. 

A més, a l’EGarage, els estudiants de MIE tenen un espai propi per treballar i socialitzar fora de l'aula. 
Aquest espai forma part integrant de la vida al campus i inclou també una àrea de cuina (Office). L’EGarage 
proporciona un entorn natural i informal per poder conèixer altres estudiants, professors i personal. 

Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral 

Els Programes MSc ofereixen diverses maneres perquè els estudiants es desenvolupin tant a nivell 
personal com professional. A nivell acadèmic, s'ofereixen seminaris d'habilitats i cursos electius (incloent 
assignatures com Coaching, Intel·ligència Emocional i Lideratge), i tots els estudiants tenen la possibilitat 
d'unir-se a una gira d'estudi internacional per conèixer altres cultures i com es realitzen els  negocis a tot 
el món. 

Diversos centres docents del Departament Acadèmic  de Direcció de Persones i Organització d'ESADE són 
experts en temes com el lideratge, el desenvolupament personal, la gestió del rendiment, el 
desenvolupament d'equips, etc. 

També hi ha un gran èmfasi sobre els valors clau de vida, com el respecte, la integritat i la responsabilitat, 
que no només s'inclouen en els cursos, sinó també en la comunicació quotidiana amb els estudiants. 

https://files1.esade.edu/Dept/Acreditacions%20qualitat/009_ACREDITACIO%20AQU/2018_MBA_MIE_MF/Autoinforme/www.esade.edu/eworks
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ESADE Career és l’actor clau en el camp del desenvolupament professional. A més d'una gran varietat de 
sessions sobre habilitats soft i hard per al desenvolupament professional dels estudiants, ESADE Careers 
també ofereix entrevistes individualitzades amb tots els estudiants que volen un servei personalitzat. 

A petició, la Gestió del Programa també realitza reunions personals amb estudiants que volen anar més 
enllà dels serveis prestats per ESADE Careers i els propis programes.    

ESADE compta amb el Servei d’ESADE Careers (SCP) integrat per un equip especialitzat, amb amplis 
coneixements i estret contacte amb el món professional. 

SCP treballa en estreta col·laboració amb les empreses més importants del món i organitza activitats 
durant tot l’any per donar a conèixer les últimes novetats en reclutament i tendències del mercat. Per 
proporcionar un valor màxim durant les sessions d’orientació, l’equip de SCP està organitzat per sectors; 
on cada grup comparteix els seus coneixements i la seva experiència en la seva àrea d’especialització de 
manera eficient. 

El SCP d’ESADE és altament accessible i ofereix una atenció personalitzada sense igual en tots els 
processos d’orientació professional i de recerca de feina. L’objectiu final és aportar coneixements als 
candidats sobre estratègies eficaces de cerca de feina; entrevistes amb èxit; principals indústries 
contractants; networking social i professional com a font d’oportunitats professionals; com fer servir 
l’àmplia gama de recursos disponibles a ESADE i gestió proactiva del desenvolupament professional, tant 
a curt com a llarg termini. 

Concretament, SCP treballa amb els alumnes del programa des del seu primer dia a l’escola, tant a nivell 
individual, amb entrevistes individuals de definició d’objectius, definir l’estratègia de recerca, entendre el 
mercat… fins a entrevistes de pràctica de “entrevistes en empreses” i/o pràctica de casos. 

A nivell de grup es realitzen sessions, totes enfocades a entendre les oportunitats del mercat laboral, a 
nivell de tendències de reclutament, països amb més oportunitats,… així como per conèixer amb detall 
les diferents opcions professionals a les que poden optar amb els seus estudi. S’organitzen sessions molt 
concretes i en grups reduïts per pràctica d’entrevistes sota estrès, assessment center,… Sempre amb 
l’objectiu d’ajudar a definir el seu objectiu professional i recolzar-los en el procés de trobar el seu treball 
“ideal” al finalitzar els seus estudis. 

En paral·lel i funcionant com a vincle entre el món de l’empresa i els alumnes, el curs 2015-16 SCP va 
organitzar dos Fòrums d’Empreses multisectorials, on les empreses realitzaven una presentació 
corporativa del seu negoci, així com les seves oportunitats professionals. Després d’aquestes 
presentacions, els alumnes tenen l’oportunitat de parlar individualment amb els recruiters que venen a 
aquests fòrums, per presentar-se, entendre millor la companyia i poder començar un procés de selecció. 
Durant aquests dies, algunes empreses comencen els seus processos de selecció en el mateix campus i 
també organitzen Workshops de temes específics on els alumnes poden conèixer més un àrea o projecte 
concret de l’empresa. 

Les activitats que organitza SCP per apropar els alumnes a l’entorn empresarial i professional són: 

 Career Forum : Anualment s’organitzen unes jornades a ESADE, orientades a facilitar el contacte 
directe entre els reclutadors –despatxos, empreses i institucions- i els alumnes. Una guia pràctica 
editada per ESADE facilita el seguiment de les jornades i la màxima informació sobre l’accés al món 
professional. 

 Orientació professional individualitzada: des del SCP s’ofereix un assessorament personalitzat a cada 
estudiant per tal d’orientar-lo de la millor manera possible en la planificació i desenvolupament de la 
seva carrera professional. 

 Accés al  “Portal d’empreses i ocupació“ (ESADE.JOBS): gestió de candidatures, publicació d’ofertes de 
treball i pràctiques, relació de pàgines web de treball a nivell nacional i internacional, etc. 

 Gestió de les pràctiques obligatòries o extracurriculars dels diferents programes. 
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 Publicació de Llibres de curricula, en format digital i paper, i distribució entre empreses, institucions i 
firmes nacionals i internacionals, que, a més, hi tenen accés des del Portal d’ocupació. Aquests llibres 
permeten que els reclutadors puguin identificar possibles candidats abans de venir al campus.  

 Career Treks: Al llarg de l’any, els estudiants visiten empreses d’arreu del món. 

 Entrevistes al campus: es proporcionen sales d’entrevistes i serveis d’hospitalitat perquè les empreses 
puguin dur a terme part del seu procés de reclutament a les nostres instal·lacions. 

 Publicació d’una Guia de beques i pràctiques a l’estranger. 

 Gestió de pràctiques en Ambaixades i Consolats d’Espanya (pràctiques MAEC) a l’estranger.  

 Realització de pràctiques a l’estranger. 

 Espai de consulta: CRC (Career Resource Center)  

Es pot consultar el detall d’aquesta actuació institucional en la web del SCP: 
http://www.esade.edu/web/cat/career-services 
 

Indicadors d’ESADE Careers  
Es comptabilitza el nombre d’empreses que han assistit al Campus per entrevistar estudiants del MSc. 
Aquestes entrevistes han estat coordinades per ESADE Careers. En concret en el curs 2016-17 han estat 
les següents:  

2016-17 MSc 

Nombre d'empreses que han realitzat entrevistes 84 

Entrevistes realitzades a estudiants 379 

 
S’indica el nombre d’assessoraments fets l’últim any acadèmic per ESADE Careers, (01/09/ 2016 a 31/08/ 
2017) i es detalla el nombre de CV's revisats per l’equip d’ ESADE Careers durant la campanya CV Book del 
curso acadèmic 2016-17: 

2016-17 MF MIE 

Nombre d’assessoraments a estudiants 406 78 

Nombre de CV revisats (Campanya CV Book) 170 62 

 
S’indica el nombre total de campanyes enviades a empreses per promocionar els perfils dels estudiants 
del programa, detallant la data, el perfil de l’estudiant promocionat i el nombre de contactes als quals 
s’ha enviat cada campanya des d’ESADE Careers: 

Campanya Data Perfil 
# de contactes 

enviats 

Currently hiring young talent? Search no more!  15/11/2016 Recent MSC & BBA 540 

Meet ESADE´s new talent 2016  10/10/2016 MSc, BBA, DD, CEMS 482 

Hospitality sector mailing  13/0/2016 Hospitality Sector 84 

 
El nombre de Fòrums realitzat el curs 2016-17:  

Fòrum Data Empreses 
# 

d’empreses 

Finance 
Services 
Recruitment 
Fair 

07/10/2016  

Abac Capital Fidelity International 

17 

Bank of America Merrill Lynch Goldman Sachs 

Barclays  J.P. Morgan 

BBVA London Stock Exchange Group 

Blackstone Morgan Stanley 

Bloomberg S&P Global 

citi Societé Générale (CEMS) 

Credit Suisse UBS (CEMS) 

Deutsche Bank (CEMS)  

20/10/2016 Accenture Strategy McKinsey & Company (CEMS) 17 

http://www.esade.edu/web/cat/career-services
https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=2000649
https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1952801
https://us9.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1899785
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Es detalla la mitjana de les enquestes de satisfacció als Fòrum d’empreses, incluint tant la valoració dels 
estudiants com de les empreses: 

2016 - 2017 
Valoració empreses 

Escala d’1 a 10 
Valoració estudiants 

Escala d’1 a 10 

Financial Services Recruitment Fair 8,7 7,2 

Consultancy Recruitment Fair 8,4 7,8 

B&M Recruitment Fair 8,9 6,8 

Spring Recruitment Fair 8,5 7,5 

Consultancy 
Recruitment 
Fair 

Bain & Company 
Monitor Deloitte (Germany) 
(CEMS) 

Bluecap Management Consulting Oliver Wyman 

Deloitte (CEMS) PwC (CEMS) 

Delta Partners Group Roland Berger 

Everis Stern Stewart & Co. 

EY  
The Boston Consulting Group 
(CEMS) 

KPMG ZS Associates 

Management Solutions  

B&M 
Recruitment 
Fair 

21/10/2016 

Allianz Seguros Procter & Gamble (CEMS CP) 

15 

Bloomberg PVH Europe 

Celsa Group Schibsted Media Group 

Danone Group SUD ESADE 

General Electric (GE) Unibail-Rodamco (CEMS CP) 

H&M URGO  

Microsoft (CEMS CP) Zalando 

PepsiCo  

Spring 
Recruitment 
Fair 

16/03/2017 
& 

17/03/2017 

ABANTE 
Johnson&Johnson Family of 
Companies 

55 

ACCURACY KPMG 

Alfa Consulting Worldwide L´ORÉAL SPAIN (CEMS CP) 

ALTAIR MANAGEMENT 
CONSULTANTS 

LACTALIS GROUP 

AMCOR FLEXIBLES AFEMEA METRO / MAKRO 

Analysys Mason MANGO  

Axis Corporate MIGUEL TORRES 

Banc Sabadell Minsait 

Beiersdorf (CEMS CP) Müller UK & Ireland Group 

BERTELSMANN Nike EUROPEAN HEADQUARTERS 

Bloomberg PwC (CEMS CP) 

Bluecap Management Consulting S.L PepsiCo 

CBRE Procter & Gamble (CEMS CP) 

CRITEO PHILIPS 

Damm Reckitt Benckiser  (CEMS CP) 

Deloitte (CEMS CP) SEAT 

Deutsche Bank  
Simon-Kucher & Partners (CEMS 
CP) 

EDP (CEMS CP) Social Point 

Teach For All/ Empieza Por Educar TK Maxx 

ESSILOR UNIBAIL-RODAMCO (CEMS CP) 

GRANT THORNTON UNILEVER 

HP UNIQLO 

Henkel Ibérica S.A (CEMS CP) Wayfair 

HEWLETT PACKARD  ENTERPRISE Whirlpool EMEA (CEMS CP) 

INDITEX Zalando 

ISS FACILITY SERVICES  
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Es comptabilitzen el nombre total de trainings per programa, realitzat tant per ponents externs com per 
professionals d’ESADE Careers: 

 2016-17 

Número Total de trainings  60 

 
Es pot consultar el detall de totes les activitats realitzades al curs acadèmic 2016-17 al Quadre de 
Comandament. 

 

Inserció laboral pels graduats dels programes: MBA, MF i MIE 

Tres mesos després de la graduació, la taxa d’inserció laboral dels graduats de la cohort 2015-17 del MBA 
i 2016-17 de MF i MIE ha estat:  

 

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

 Trobades i activitats de Networking. 

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

 Orientació professional: seminaris, assessorament personalitzat, ... 

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

 Conscienciació social i contribució a través del projecte Alumni Solidari. 
 
Es pot consultar el detall les activitats que s’organitzen en la web d’ESADE Alumni: 
http://www.esadealumni.net/ 
 

Mecanismes de coordinació específics entre el professorat propi d’ESADE i el professorat extern 

Tot el professorat que participa en les assignatures dels programes MBA, MF i MIE, disposa de diferents 
vies per integrar-se en la comunitat d’ESADE, que al mateix temps li permeten entendre el funcionament 
de les assignatures en les que participa i coordinar-se amb els seus responsables. 

Alguns exemples d’aquests mecanismes són: 

 Les reunions que els diferents departaments acadèmics organitzen obertes a tots els col·laboradors. 
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http://www.esadealumni.net/
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 Les activitats de formació que el CEI organitza i en les que també el professorat extern està convidat a 
participar. Com a exemple s’ha inclòs al Quadre de Comandament una recent  activitat de formació de 
formadors que va tenir lloc el passat mes de juliol de 2016. 

 El treball intern de coordinació propi de cada assignatura liderat pel professorat responsable.  

 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 

ESADE compta amb tres campus, un situat a Barcelona (edificis 1, 2 i 3), un altre a Sant Cugat i el de 
Madrid. El campus d’ESADE a Sant Cugat, és on la Business School desenvolupa fonamentalment la seva 
activitat; el campus de Madrid i a l’edifici 3 on es desenvolupen els programes d’Executive Education; i a 
l’edifici 1 es troben la major part dels serveis acadèmics i la Facultat de Dret.  

Campus Barcelona – Pedralbes 
(32.655 m2) 
 

Campus Madrid 
 

Campus Sant Cugat  
(42.007 m2) 
 

Edifici 1: 9.859 m2 
 

Edifici: 2.625 m2 
 

Edifici acadèmic: 15.461 m2 
 

Edifici 2:  7.560 m2 
 

 Espai MBA: 2.908 m2 
 

Edifici 3: 15.236 m2 
 

 E-EGarage: 232 m2 
 

  Residència Nobili: 5.886 m2 
 

  ESADE Creapolis 17.520 m2 

Aules 

ESADE disposa en tots els seus campus de 100 aules modernes i totalment equipades amb 2.138 llocs, així 
com 236 llocs en sales d’estudi. 

Per la formació de l’alumnat en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació s’utilitzen les 
aules del TIC. Es disposen de 9 aules d’ordinadors amb capacitats entre 13-35 equips, cada una d’elles 
amb els programes necessaris i projector per al professor. Així mateix, els ordinadors destinats als 
estudiants estan equipats amb software estàndard i software específic per a poder dur a terme els 
diferents treballs d’assignatures i de recerca; en concret, incorporen software de tractament de textos, 
bases de dades, fulls de càlcul i gràfics, així com aplicacions per a realitzar estudis estadístics, de recerca 
qualitativa i diferents eines de simulació. 

També, en totes les aules i en general, tots els espais dels campus es disposen d’endolls per als portàtils 
personals dels alumnes, i connexió wifi per als mateixos. A més, els alumnes tenen a la seva disposició un 
espai multimèdia amb les eines utilitzades en l’edició de vídeos, escàner i els medis necessaris per a 
treballar en el món multimèdia. Tota la comunitat d’ESADE disposa d’una targeta personal (TUI) amb la 
que pot identificar-se automàticament per a imprimir, fotocopiar, utilitza-la com a targeta moneder i tenir 
accés a les dependències d’ESADE segons el perfil (alumne, Professorat, PAS). 

Les aules disposen d’un control domòtic que permet controlar totes les instal·lacions audiovisuals d’una 
forma intuïtiva. El professorat pot utilitzar la tecnologia com a recolzament de la docència a través 
d’equips com ara càmera de documents, pantalla tàctil, passador de diapositives, càmera de vídeo 
monitoritzada, micròfons i clickers. 

ESADE disposa d’un equip de persones per a realitzar el manteniment preventiu de les aules i resoldre els 
problemes que puguin tenir els alumnes i professors amb un ampli horari d’atenció a l’usuari. 
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Biblioteques 

La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la formació 
contínua de la comunitat d'ESADE, adquirint, gestionant i posant a disposició de professors, alumnes, 
investigadors i Alumni, els recursos i fonts d'informació més adequats a les seves necessitats. 
Especialitzada en management i dret, la biblioteca compta, a més a més, amb una important col·lecció de 
temes afins, com economia, negocis, sociologia, ciència política i relacions internacionals, entre d'altres. 

Té dues seus, una al Campus Barcelona-Pedralbes i l'altra al Campus Barcelona-Sant Cugat. Ambdues 
formen part del Servei d'Informació i Coneixement d'ESADE, junt amb el Centre de Documentació 
Europea. 

La biblioteca del Campus Barcelona acull el fons bibliogràfic del Centre de Documentació Europea (CDE) 
d'ESADE. El CDE forma part de la xarxa de punts d'informació Europe Direct que la Comissió Europea té 
en els estats membres i en alguns països tercers. El CDE reuneix la major part de la documentació produïda 
per les institucions comunitàries així com les publicacions divulgatives sobre la UE i les estadístiques 
d'Eurostat. 

Així mateix, la biblioteca del Campus Sant Cugat acull el fons de la Biblioteca Borja, especialitzada en 
teologia, filosofia, Bíblia i història de l'Església, amb un important fons d'arts i ciències humanes i socials.  

Recursos de les biblioteques:  

 Bases de dades i recursos electrònics:     40 

 Informes de mercat  de 200 països:  17.000 

 Publicacions en format electrònic:  2.300 

 Llibres:      100.000 

 e-journals:     14.500 

 Diaris de 150 països:    2.900 

 Projectes de creació d'empreses:  3.000 

 Tesis doctorals:     200 

 Punts de lectura:    380 

 Metres lineals de prestatgeries:  3.422 

 Hores d'obertura (mitjana) durant el curs: 3.985 

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

 

Tecnologia 

La infraestructura de tecnologies de la informació d’ESADE té la finalitat de proporcionar els recursos 
necessaris per al compliment dels objectius d’ensenyament i recerca de la institució; es beneficia de la 
tecnologia que utilitzen les empreses més avançades i permet als alumnes i professors conèixer a fons les 
tecnologies de la informació i les seves aplicacions en les operacions i estratègies tant empresarials com 
legals. 

Tots els estudiants tenen accés individual a la intranet d’ ESADE, que és un dels vehicles habituals de 
comunicació en les activitats acadèmiques i administratives. Així mateix, disposen d’una adreça individual 
de correu electrònic, i accés a un espai de disc específic per a cadascun dels estudiants. 

Infraestructures tecnològiques 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://www.bibliotecaborja.org/


 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 69 
Centre ESADE – Business School 

L’arquitectura tecnològica d'ESADE és un model client-servidor basat en una xarxa TCP/IP (protocol 
d'Internet) que permet a tots els usuaris accedir als serveis des de qualsevol lloc a les instal·lacions 
d'ESADE (aules, oficines, sales d'estudi, etc.), des de les seves llars, o des de qualsevol altre ordinador 
connectat a internet (altres escoles, empreses, etc.). 

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

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

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

També es fan sessions webinar online, i proporcionem un compte de Microsoft Office365 a tots els nostres 
alumnes i professors. Aquest compte ofereix el servei de videoconferència Skype, una bústia de correu 
electrònic de 50Gb i la descàrrega gratuïta del paquet Office365.  

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

Tots els estudiants tenen accés individual a la intranet d'ESADE, que és un dels principals canals de 
comunicació acadèmica i administrativa. A més, cada estudiant se li assigna una adreça de correu 
electrònic ESADE. 

ESADE compta amb 20 estacions autònomes de Bloomberg per a l'ús d'estudiants i professors. Bloomberg 
ofereix informació financera actual i històrica sobre valors individuals, índexs borsaris, valors de renda 
fixa, monedes, mercaderies i futurs tant per a mercats internacionals com nacionals. També proporciona 
previsions d'analistes, perfils d'empreses i estats financers, notícies sobre mercats financers mundials, 
eines de gestió de carteres i comunicacions electròniques. Tenim 10 accessos al programari Thomson 
Reuters Eikon que combina informació, anàlisis i notícies sobre tots els principals mercats financers: 
valors, renda fixa, mercaderies, futurs, opcions, warrants, tipus d'interès, permutes creditícies, fons i 
fideïcomisos, divises, etc.  incloent sèries de temps econòmic i previsions macro, dades de preus 
històriques i en temps real, notícies financeres globals i comentaris, dades i anàlisi d'empreses, 
estimacions financeres, transaccions de M&A i ràtios de valoració. 

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

Fa gairebé una dècada, es va identificar la necessitat d'una eina que facilites la comunicació entre 
professors i estudiants en tots els cursos. En resposta a aquesta necessitat, es va iniciar un projecte 
innovador a la intranet d'ESADE. Aquest ha permès un accés eficient a la distribució dels materials de cada 
curs, la recollida ràpida de treball, i la devolució de les avaluacions als estudiants. El projecte ha donat lloc 
a una plataforma d'e-learning i d’un campus virtual integrat totalment dins de la intranet corporativa. 
Aquesta aplicació va ser oberta a tota la comunitat acadèmica d'ESADE a principis del 2001-02. Els 
resultats han demostrat ser extremadament satisfactori per als almenys 430 cursos impartits en 
programes de l'escola a partir de 2007-08. 
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Fa més de cinc anys que ESADE utilitza Moodle, la plataforma de codi obert que s'utilitza més 
comunament en la comunitat acadèmica. Aquest canvi va permetre l'expansió de les següents funcions:  

 una major interactivitat amb els estudiants;  

 l'accés i la distribució de documents, programes, documents, estudis de casos, les tasques de lectura, 
exercicis, etc.;  

 una major facilitat d'ús;  

 i la incorporació d'alguns dels nous processos, incloent la classificació i estadístiques acadèmiques.  

En l'actualitat, tot el professorat d'ESADE utilitza Moodle per preparar i lliurar les seves classes, totes  les  
assignatures  disposen d’una  pàgina  web  d’assignatura  (en l’entorn Moodle) en que els participants 
troben tots els materials de classe en format digital i permet, com acabem de comentar, una comunicació 
ràpida i fàcil entre el professorat i els estudiants o participants. Hi han aproximadament unes 1.900 
pàgines web. 

La intranet corporativa 

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

Les tasques principals que es duen a terme a la intranet són les següents: 

 Matriculació en línia a la major part dels programes i gestió de canvis de matrícula. 

 Processos de sol·licitud i informes d’intercanvis.  

 Consulta de l’expedient acadèmic. 

 Sol·licitud de serveis, títols i justificants. 

 Comunicació amb Secretaria Acadèmica. 

 Resposta a enquestes en línia i consulta dels resultats per part del professorat i dels directors 
acadèmics. 

 Currículums del professorat i de l’alumnat. 

 Accés als recursos del Servei de Carreres Professionals i a les ofertes d’ocupació. 

 Accés als catàlegs de la biblioteca, col·leccions i publicacions periòdiques en format digital, així com 
a un gran nombre de bases de dades estadístiques en format CD-ROM. 

 Consultes a Qui formem ESADE, etc. 

 Consultes d’informació econòmica interna. 

 Informació acadèmica (horaris de classes, dates d’exàmens, revisions d’exàmens, reglaments interns, 
guies docents, ...). 

 Accés als serveis d’e-learning. 

 Informació sobre els campus (horaris, serveis). 

 Consulta de calendaris (el personal, el general d’ESADE, el dels grups de treball als que es pertany). 

 Informació econòmica: estat del pagament de l’alumnat. 

 Accés als serveis TIC.  

 Accés a la web d’antics alumnes. 

 Accessos a les associacions d’alumnes. 

 Accés a l’estat de la targeta TUI. 

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

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

Es detecta la necessitat de millorar la usabilitat de de la intranet MyESADE pels estudiants tal com queda 
reflectit en el Pla de millora de centre (C10). 
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Al Quadre de Comandament hi ha la relació de links de tots els recursos materials esmentats en aquest 
apartat. 

 

Indicadors dels sistemes de suport a l’aprenentatge  

MBA 

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

Curs 2015-16 Escala de l’1 a 7 % resposta 

Tutories acadèmiques 5,1 

46,1% 
Instal·lacions (aules i espais docents) 5,9 

Biblioteca 5,0 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 5,2 

El nivell de satisfacció de les tutories acadèmiques és força elevat. Els alumnes valoren molt positivament 
la disponibilitat dels membres del professorat fora de l’aula per tal de resoldre dubtes i donar suport en 
aspectes tant de currículum com extra-curriculars, per exemple acompanyament en competicions 
acadèmiques internacionals o suport en la preparació de processos d’entrevista. 

Les aules i espais docents del campus són un dels punts més destacats per part dels alumnes. Cal tenir  en 
compte que el programa es va traslladar a l’edifici actual a l’inici del curs acadèmic 2013-14 i per tant, les 
instal·lacions utilitzades per a l’MBA són pràcticament noves i totalment adaptades a les necessites 
d’aquest col·lectiu concret. 

Es considera important que els estudiants puguin obtenir experiència directe en el funcionament dels 
mercats financers i aprendre les funcions bàsiques de la professió de trader, per aquest motiu i tal i com 
està reflectit al Pla de millora del programa (M6), s’està treballant en el disseny d’una Trading Room de 
cara al curs vinent. 

El servei de Biblioteca és un punt a treballar i reforçar. Cal destacar que aquest últim curs s’ha fet un esforç 
per posar de manifest el potencial del servei i les eines disponibles per al col·lectiu d’alumnes mitjançant 
una secció específica dedicada als recursos online de la Biblioteca a la pàgina web de programa. Aquesta 
acció s’ha traduït en un increment d’accessos per part de l’MBA i es seguirà treballant en aquesta direcció 
per tal de potenciar i donar a conèixer millor el servei de Biblioteca. 

El serveis de suport estan molt ben avaluats pel que fa a la professionalitat en que es tracten tots els 
processos acadèmics i de suport a l’alumnat. L’equip de Programa té assignades seccions específiques 
d’alumnes que tenen perfectament identificada la seva persona de contacte a l’equip administratiu i per 
tant suposa un punt fort pel que fa a l’atenció individualitzada. 

MF i MIE 

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

 MF Curs 2015-16 Escala de l’1 a 7 % resposta 

Tutories acadèmiques 4,8 

42,1% 
Instal·lacions (aules i espais docents) 6,2 

Biblioteca 5,0 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 4,4 

 

MIE Curs 2015-16 Escala de l’1 a 7 % resposta 

Tutories acadèmiques 6,1 

30,6% 
Instal·lacions (aules i espais docents) 5,7 

Biblioteca 4,8 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 5,1 
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Pel que fa al MSc in Finance, considerem que els percentatges de resposta podrien ser més elevats, però 
les enquestes de final de programa es realitzen un cop finalitzat el curs acadèmic, la qual cosa fa molt 
difícil aconseguir una bona taxa de resposta. Cal tenir en compte que la majoria de descontent de 
l’alumnat prové de l’obligació de seguir una normativa d’assistència molt estricta per tal de garantir les 
ràtios establertes i també els problemes habituals de treballs en grup, metodologia que necessàriament 
ha de predominar als programes per tal de garantir l’adquisició de les competències establertes. 

Es considera important que els estudiants puguin obtenir experiència directe en el funcionament dels 
mercats financers i aprendre les funcions bàsiques de la professió de trader, per aquest motiu i tal i com 
està reflectit al Pla de millora del programa (F5), s’està treballant en el disseny d’una Trading Room de 
cara al curs vinent. 

En quant als estudiants del MIE gaudeixen d’instal·lacions de suport i aprenentatge les quals han estat 
avaluades favorablement. Tal i com queda reflectit en la proposta del Pla de millora (E12), volem millorar 
encara més l’experiència educativa més enllà de l’aula, i que permeti mantenir el contacte amb el 
programa un cop finalitzat, incorporant activitats addicionals que assegurin la interacció directa amb la 
pràctica professional i proporcionin un millor auto-aprenentatge. Una de les accions per assegurar que els 
estudiants mantén al dia els seus coneixements durant i desprès de la finalització del programa és 
inaugurant, aquest curs acadèmic 2017-18, la “Rambla de la Innovació” que compta amb un laboratori 
d'última generació per fer proves i investigacions de mercat en entorns controlats. L’EGarage és un espai 
per recollir de forma flexible i treballar en projectes innovadors. El Fusion Point on poden conèixer i 
treballar amb estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Escola Superior de Disseny 
(IED), els quals aporten coneixements en disseny i enginyeria, els estudiants dels tres centres 
comparteixen i col·laboren en esdeveniments. El FabLab és l’espai on poden fer prototips físics. Hem de 
destacar que la biblioteca ha rebut una valoració més baixa respecte les anteriors, ja que creiem que 
aquest espai podria ser de menor rellevància per als estudiants del MIE ja que és un programa que ofereix 
més aprenentatge d'acció, treballant en casos reals i altres reptes del món real i empresarial. 

 

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

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

L’ensenyament en els tres programes que es presenten en aquest autoinforme s’ha adequat a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), recollint les directius establertes en el protocol de sol·licitud 
d’autorització d’implantació dels programes oficials de postgrau, el que es concreta en l’estructura 
curricular dels Plans d’estudis de cadascun dels Màsters, que és pública a les respectives pàgines web. 

D’acord amb allò previst en les respectives memòries de verificació i/o informes d’acreditació, el Màster 
Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) és una titulació implantada en el curs acadèmic 2014-15, i que 
completa el seu desplegament en el curs 2016-17, el Màster Universitari en Finances (MF) i el Màster 
Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) inicien i completen el seu desplegament en el 
curs acadèmic 2009-10, i obtenen l’acreditació el curs 2014-15. A més, tal com es desprèn de la informació 
i les evidències aportades, els tres programes estan consolidats i responen als estàndards de qualitat 
previstos.  Els resultats també mostren que s’han complert els objectius pel que fa a les dades de 
rendiment acadèmic i a la satisfacció dels estudiants. 

El “Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)”, regulat en el Reial 
Decret 1027/2011, de 15 de juliol, estableix que les titulacions de Màster tenen com a finalitat l’adquisició 
per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari (com 
correspon a les altres titulacions presentades en aquest autoinforme), orientada a l’especialització 
acadèmica o professional, com en el cas dels màsters professionalitzadors, MBA, MF i MIE. 

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

 

Les dues assignatures obligatòries seleccionades per a aquest autoinforme són en cada cas les següents: 

Programa Assignatures obligatòries 

MBA 
- Marketing strategy 
- Leadership and Organizational Behavior 

MF 
- Financial Analysis and Reporting 
- Investments 

MIE 
- Business in Society 
- Entrepreneurship 

 

Les assignatures han estat triades per diferents motius, entre els quals hi ha el fet que es treballen moltes 
de les competències genèriques i específiques de cada titulació i també perquè, per la matèria i el mètode 
de treball, entenem que són dues de les assignatures més representatives en cadascun dels Màsters. 
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MBA 

La relació d’evidències que responen a l’estàndard Qualitat dels resultats dels programes formatius 
d’aquesta titulació es troba al Quadre de Comandament. 

 

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

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

Curs 2016-17 Escala de l’1 al 7 % resposta 

Estructura i aprenentatge 5,1 

46,1% 

Impacte personal als estudiants   5,4 

Serveis i equipaments 5,0 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,3 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,3 

L’estructura del programa és un element ben valorat tot i que el curs acadèmic 2017-18 s’han introduït 
millores al currículum en estructura, temporalitat, metodologia i contingut, que preveiem que es 
traduiran en una major satisfacció per part dels estudiants en futures promocions.  

El nivell de satisfacció en impacte personal als estudiants és un dels components més ben avaluats. Els 
graduats del programa veuen satisfetes les seves expectatives de manera que impacta en la voluntat de 
repetir títol o universitat. Aquest fet es veu també reflectit en les ocasions en que els graduats del 
programa actuen com a prescriptors de possibles candidats que mencionen la recomanació en les seves 
sol·licitud d’admissió. 

2016-17 
Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Escala de l’1 al 7 

Assignatures Obligatòries 5,4 

Assignatures Optatives 5,6 

Mitjana global assignatures del programa 5,5 

 
Veure els resultats de l’enquesta de satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del 
programa al Quadre de Comandament.  
 

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

Marketing strategy 

Activitats 
formatives 

Casos d’estudi 
Sessions magistrals 
Discussions a l’aula 

Metodologia 
docent  

Per tal d’assolir els objectius del curs, la metodologia docent es basa en casos d’estudi, exercicis 
en grup i una barreja de lectures i discussions a l’aula. 

Sistema 
d’avaluació 

30% Exercicis (entregues) de casos en grup 
10% Peer evaluation 
30% Contribució a l’aula, participació 
30% Examen final 
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Leadership and Organisational Behaviour 

Activitats 
formatives 

Discussions de casos 
Simulacions 
Role play 
Exercicis individuals i grupals 
Presentacions 

Metodologia 
docent  

Per tal de maximitzar l’experiència d’aprenentatge a l’aula, els estudiants hauran d’assumir un rol 
actiu durant el curs. En aquest sentit s’espera dels alumnes que participin activament en les 
activitats a l’aula així com preparant-se amb antelació amb lectures, casos i exercicis. 

Les activitats formatives estan complementades per presentacions grupals, discussions a l’aula i 
lectures per tal d’assumir el objectius claus d’aprenentatge. 

Sistema 
d’avaluació 

20% Participació 
40% Exercici (entregable) grupal 
40% Exercici (entregable) individual 

TFM – Business Plan 

Activitats 
formatives 

Treball en grup 
Entrega de projecte 
Presentacions finals 

Metodologia 
docent  

Els alumnes han de desenvolupar i entregar el projecte d’empresa amb el suport del tutor 
designat del projecte per a aquest fi. Durant el procés i mitjançant una sèrie d’interaccions 
presencials o no-presencials, els equips reben feedback detallat per tal de poder corregir i 
desenvolupar el projecte en la direcció adequada. 

Sistema 
d’avaluació 

70% Entrega final de projecte 
30% Defensa del projecte 

TFM – In-Company Project 

Activitats 
formatives 

Treball en grup 
Entrega de projecte 
Presentacions finals 

Metodologia 
docent  

Amb el suport del tutor designat per a aquest fi, els alumnes han de desenvolupar i entregar un 
projecte de consultoria, que es pot basar en un repte proposat per una organització o bé en 
l’experiència real del període de pràctiques. Durant el procés i mitjançant una sèrie d’interaccions 
presencials o no-presencials, els equips reben feedback detallat per tal de poder corregir i 
desenvolupar el projecte en la direcció adequada. 

Sistema 
d’avaluació 

70% Entrega final de projecte 
30% Defensa del projecte 

La metodologia de l’MBA d'ESADE varia segons els objectius de cada assignatura i les habilitats, actituds i 
patrons de comportament que es fomenten. 

L'aprenentatge a l'aula és fonamental per adquirir coneixements de gestió. Tanmateix, a l'MBA d'ESADE 
busquem oportunitats per ajudar els nostres alumnes a posar en pràctica el que han après a classe i 
aplicar-ho a situacions i entorns reals. Amb aquesta finalitat, l'MBA inclou: sessions magistrals; classes 
actives; discussions d'estudi de casos; simulacions empresarials; treball en equip; tutories; exercicis de 
role-play; casos reals i projectes de consultoria entre d’altres activitats.  

La simulació de condicions reals de treball, el treball en equip multifuncional i multidisciplinari són pilars 
integrals de la nostra metodologia cooperativa. Amb més de 50 nacionalitats al campus, la diversitat 
s'aprofita íntegrament mitjançant la construcció d'equips integrats, en els que els seus membres provenen 
de diferents àmbits geogràfics, acadèmics i professionals. Aquest enfocament fomenta el lideratge, el 
treball en equip, la negociació i les habilitats de gestió de projectes i també equipa als estudiants amb una 
visió global. L'MBA també posa un gran èmfasi en l'esperit emprenedor com a forma de crear valor 
corporatiu i les habilitats de lideratge es fomenten a través del programa LEAD. 

Un dels nostres punts forts és el grau d'atenció personalitzada que podem donar a cada participant. 
Aquest enfocament personalitzat serà evident durant l’experiència de l'estudiant a ESADE, des de la 
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disponibilitat del professorat fins al pla professional detallat que cada estudiant elaborarà amb el seu 
Director Associat del Servei de Carreres Professionals. 

El programa es beneficia de l'aportació directa de més de 50 membres del personal d'ESADE i està 
gestionat per un equip de 7 persones: el Degà Associat de l’MBA, el Director del Programa de l’MBA, el 
Director Associat de l’MBA i quatre Programme Managers. Per assolir els seus objectius, l'MBA d'ESADE 
també compta amb el suport d'altres departaments de l’escola que integren la cadena de valor del 
programa: Màrqueting, Admissions, ESADE Careers, i ESADE Alumni. 

Per garantir una transició fluida i una comunicació clara de les polítiques del programa, els estudiants 
reben una còpia de la Guia de l’MBA d'ESADE el primer dia. No només inclou una visió general del 
programa, sinó que també es detallen els components opcionals (com programa d'intercanvi, programa 
ampliat “extended programme”...), informació sobre el servei de Carreres Professional i el Règim Interior 
(que descriu clarament les polítiques d'assistència, metodologies, sistema de qualificació i el que s'espera 
dels estudiants que completen el programa.  

En quant al sistema d’avaluació, l'MBA utilitza una sèrie de mètodes d'avaluació per assegurar que els 
participants compleixin amb les OIT convingudes per al programa. El pla d'estudis de cada curs estableix 
que s'apliquin criteris particulars d'avaluació, així com la ponderació relativa de les diverses metodologies 
d'avaluació utilitzades. La majoria de cursos utilitzen diversos mètodes d'avaluació (per exemple, 
participació individual, projectes d'equip i / o projecte final / examen). 

Els criteris d'avaluació són definits pel professorat responsable. En la majoria dels cursos, l'avaluació 
individual representa més del 50% de les notes finals. En un curs bàsic típic, l'avaluació individual oscil·la 
entre un 50% i un 70% de la nota global. 

L'Oficina del Programa MBA desincentiva l'ús d'exàmens de preguntes d'elecció múltiple i, per tant, són 
una excepció poc freqüent al programa. Quan s'utilitzen, solen representar entre un 20 i un 30% de la 
nota global. 

El professorat rep orientacions sobre l'avaluació objectiva de la participació de la classe a través dels 
Faculty Meetings. En aquestes reunions, també es discuteixen exemples de les millors pràctiques, com 
una oportunitat per millorar el programa basat en l'experiència d'altres col·legues i cursos.  

En tots els cursos bàsics de MBA i en molts dels cursos optatius, els professors que imparteixen el curs 
tenen el suport d'un assistent docent. Un dels rols de l'assistent docent és registrar la participació de la 
classe i ajudar al membre docent a avaluar objectivament la participació de la classe. L'aprenentatge fora 
de classe es reflecteix adequadament en l'avaluació de cada curs, normalment a través de l'avaluació de 
projectes o altres treballs preparats pels estudiants (individualment o en equips). 

L'abast per tornar a realitzar exàmens suspesos depèn de la naturalesa del curs i del disseny del procés 
d'aprenentatge. En el cas de l'examen final, sempre que l'alumne fracassi el curs, haurà de realitzar  
l'examen novament o completar un projecte dissenyat per garantir els objectius d'aprenentatge. En el cas 
de projectes o avaluacions intermèdies, ja que la majoria de cursos han implementat un sistema 
d'avaluació continu, els estudiants tenen l'oportunitat de demostrar les seves millores d'aprenentatge en 
la següent assignació del curs. A més, els alumnes reben comentaris dels professors i assistents docents a 
càrrec del curs. 

L'MBA té un codi ètic que aborda explícitament el problema del plagi. Els estudiants han de signar el codi 
ètic al començament del programa MBA, i s'indica a The MBA Survival Guide. A més, la majoria dels cursos 
emeten alertes rigoroses sobre les conseqüències en cas de plagi. 

Els estudiants tenen dret a apel·lar si no estan d'acord amb la seva avaluació del curs. En primera instància, 
els estudiants tenen l'oportunitat de revisar el seu examen i els diferents conjunts de criteris d'avaluació 
establerts en la guia docent del curs. Si l'estudiant i el professor no aconsegueixen arribar a un acord, 
l'estudiant pot apel·lar a través de l'Oficina de l’MBA (per mitjà d’una comunicació escrita al Director del 
programa i al Degà Associat). Una vegada que l'apel·lació ha estat presentada formalment, l'Oficina MBA 
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fa seguiment individualitzat de la qüestió primerament discutint-la amb el docent  a càrrec del curs i, a 
continuació, mitjançant la creació d'un comitè per considerar l'apel·lació de l'estudiant. El Comitè notifica 
a l'estudiant la seva decisió, que és vinculant.  

 

 

Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent  
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Curs acadèmic 2016-17 

Marketing strategy 
16M20293 

Andres Cuneo 

A 64 62,5% 6,7 6,6 6,7 6,2 6,7 

B 62 69,4% 6,6 6,6 6,6 6,4 6,7 

C 63 68,3% 6,7 6,5 6,6 6,4 6,7 

Leadership and 
Organisational 
Behaviour 
16M22804 

Katharina Schmid 

A 64 67,2% 6,3 6,0 6,5 6,3 6,3 

B 62 64,5% 6,3 6,5 6,3 6,5 6,2 

C 63 68,3% 6,2 6,1 6,5 6,2 6,4 

TFM 

Business Plan 
- Master 
Project 
16M90881 

Margarete 
Kalinowski 

3 36 11,1%  1,0 3,5 1,0 3,8 

Xavier Obiols Ferré 3 36 11,1% 7,0 7,0 3,5 7,0 3,8 

In-Company 
Project - 
Master 
Project 
16M99022 

Margarete 
Kalinowski 

1 11 36,4% 3,5 4,0 4,8 4,0 4,8 

Esteban Mogas 1 11 36,4%   4,8 4,0 4,8 

Maria Jose Parada 1 11 36,4%   4,8  4,8 

Margarete 
Kalinowski 

2 58 36,2% 3,3 4,4 4,0 3,7 3,4 

Sandra Schoeber 2 58 36,2% 4,5 4,0 4,0 4,3 3,4 

Maria Jose Parada 2 58 36,2% 5,0 4,5 4,0 5,3 3,4 

Juan Carlos García 2 58 36,2% 5,3 3,3 4,0 5,0 3,4 

Juan Carlos García 3 27 40,7% 3,7 4,0 5,2 4,0 4,9 

Margarete 
Kalinowski 

3 27 40,7% 3,5 4,7 5,2 3,0 4,9 

Núria Agell 3 27 40,7% 4,0 4,3 5,2 4,6 4,9 

Maria Jose Parada 3 27 40,7% 4,0 4,0 5,2 4,0 4,9 

Curs acadèmic 2015-16 

Marketing 
15M20292 

Andres Cuneo 

A 55 78,2% 

6,7 6,6 6,6 6,5 6,9 

Josep Franch 5,9 5,9 6,6 6,0 6,9 

Ana Mª Valenzuela 5,8 6,0 6,6 6,1 6,9 

Andres Cuneo 

B 56 69,6% 

6,6 6,8 6,5 6,5 6,7 

Josep Franch 6,2 6,0 6,5 6,2 6,7 

Ana Mª Valenzuela 5,8 5,8 6,5 6,1 6,7 

Andres Cuneo 

C 56 76,8% 

6,6 6,5 6,3 6,5 6,6 

Josep Franch 5,7 5,8 6,3 5,5 6,6 

A.M.Valenzuela 6,0 5,9 6,3 6,1 6,6 

Leadership and 
Organisational 
Behaviour  
15M22804 

Juan Rovira 

A 55 69,1% 
3,5 4,1 4,4 4,8 3,2 

Katharina Schmid 5,7 5,4 4,4 5,6 3,2 

Marc Correa 3,3 4,1 4,4 5,0 3,2 

Juan Rovira 
B 56 76,8% 

3,5 4,8 4,0 5,1 3,1 

Katharina Schmid 5,2 5,4 4,0 5,1 3,1 
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Enquestes Categories a avaluar 
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Marc Correa 3,1 4,8 4,0 4,7 3,1 

Juan Rovira 

C 56 

64,3% 

5,4 5,8 4,8 5,6 3,8 

Katharina Schmid 4,3 4,7 4,8 5,5 3,8 

Marc Correa 4,3 5,0 4,8 5,6 3,8 

TFM 
Master Thesis 
15M90927  

Maria Jose Parada 3 28 14,3% 6,7 6,3 6,3 7,0 5,7 

Escala de l’1 al 7.  
*Veure els resultats de l’enquesta de satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del programa al Quadre de 
Comandament. 

 

Cal destacar les bones valoracions de les assignatures troncals en totes les seves vessants. El professorat 
fa una gran tasca en utilitzar diferents metodologies docents que permetin als alumnes assimilar els 
conceptes d’una forma natural. Aquest fet és especialment rellevant tenint en compte la heterogeneïtat 
del col·lectiu d’alumnes MBA, amb les seves diverses procedències geogràfiques, d’experiència 
professional i procedència acadèmica. 

Des del programa, es fa un seguiment exhaustiu dels resultats de satisfacció obtinguts pel professorat i 
especialment de les noves incorporacions al programa. En aquest sentit, els mecanismes de coordinació 
existents permeten una comunicació constant entre el col·lectiu d’estudiants i el professorat. 

Pel que fa al Treball de Final de Màster, essent conscients que els resultats de satisfacció requerien 
millores, durant el curs 2016-2017 es va presentar una sol·licitud de modificació per al següent curs 
acadèmic 2017-2018. En aquesta modificació, que es va aprovar favorablement, es plantejà l’opció de 
simplificar els formats existents a un sol format (Projecte de Consultoria – Consulting Project), que tots 
els alumnes completaran simultàniament al final del primer curs. Des de l’Oficina de Programa es té el 
convenciment que aquesta nova estructura no només simplificarà significativament la gestió dels equips 
i projectes sinó que tindrà un impacte directe considerable en la satisfacció dels estudiants. 

El nou format s’impartirà per primer cop a final del curs acadèmic actual 2017-2018, resultats pendents. 
Es deixa constància d’aquesta modificació dels formats del TFM en l’apartat 4 del present informe, en el 
Pla de millora de la titulació (M5). 

  

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

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa rendiment 99,7% 99,7% 99,7% 

Taxa d’eficiència - 95,7% 97,4% 

Taxa de graduació  - - 98,8% * 

Taxa d’abandonament  - 1,2% * 0,6% ** 
* Cohort 2014-15 
** Cohort 2015-16 
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Donada la diversitat de l'alumnat de l’MBA a ESADE, el programa ofereix un mòdul online obligatori previ 
al programa que s'ha de completar entre l'admissió del candidat i la primera setmana de classes. 

Durant el procés d'admissió, els candidats reben informació relativa a aquests requisits previs a la seva 
incorporació. Els alumnes aprenen més sobre la missió i els valors de l'escola durant el procés d'inducció 
i les setmanes de benvinguda de cada programa. Concretament, durant la Welcome Week, un procés 
formal de benvinguda per als estudiants que comencen amb una presentació d'ESADE, la seva raó de ser 
i els seus valors. Aquesta inducció formal és molt valorada pels estudiants. 

Durant el procés d'aprenentatge, s'utilitzen diverses eines per detectar problemes i barreres 
d'aprenentatge. En concret, el programa disposa de sistemes d'avaluació que permeten que la Direcció 
de Programa controli el procés d'aprenentatge a partir del feedback proporcionat pels professors. L’equip 
de Programa es reuneix al final de cada trimestre per detectar qualsevol problema rellevant i assegurar 
que es posen tots els mitjans per corregir-ho. El Programa manté una política de "porta oberta", que 
permet que els estudiants siguin proactius i busquin ajuda dels professors i de la Direcció del programa 
abans que es trobin en dificultats. 

El professorat de l’assignatura i la Direcció del Programa realitzen el seguiment de l'efectivitat del suport 
donat als estudiants que tenen dificultats. En casos extrems i sota determinades circumstàncies, ESADE 
pot recomanar la baixa de l'estudiant (ja sigui de forma temporal –excedència- o permanent –baixa 
acadèmica-). 
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Taula 6.5. Resultats  
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Curs acadèmic 2016-17 

Marketing strategy 
16M20293 

Andres Cuneo 

A 64 7 56 1 0 0 0 

B 62 3 57 2 0 0 0 

C 63 5 56 2 0 0 0 

Leadership & 
Organisational Behavior 
16M228042 

Katharina Schmid 

A 64 11 53 0 0 0 0 

B 62 13 48 1 0 0 0 

C 63 10 53 0 0 0 0 

TFM 

Business Plan - Master 
Project 
16M90881 

Margarete Kalinowski 1 3 3 0 0 0 0 0 

Joan Riera  2 32 6 21 4 1 0 0 

Margarete Kalinowski 3 36 12 18 5 0 1 0 

In-Company Project - 
Master Project 
16M99022 

Margarete Kalinowski 1 11 6 5 0 0 0 0 

Margarete Kalinowski 2 58 28 30 0 0 0 0 

Juan Carlos García 3 27 11 15 1 0 0 0 

Curs acadèmic 2015-16 

Marketing 
15M20292 

Andres Cuneo A 55 2 53 0 0 0 0 

Andres Cuneo B 56 2 54 0 0 0 0 

Andres Cuneo C 56 2 53 1 0 0 0 

Leadership & 
Organisational Behavior 
15M228042 

Marc Correa 
A 55 19 35 1 0 0 0 

Juan Rovira 

Marc Correa 
B 56 9 44 3 0 0 0 

Juan Rovira 

Marc Correa 
C 56 13 41 2 0 0 0 

Juan Rovira 

TFM 

Master Thesis 
15M90927  

Maria Jose Parada 

1 1 0 1 0 0 0 0 

2 12 6 6  0 0 0 0 

3 28 14 12 2 0 0 0 

Business Plan 

15M90881 
Esteban Mogas 

1 4 0 0 4 0 0 0 

2 50  11 39 0 0 0 0 

3 23 0 21  2 0 0 0 

In-Company Project 

15M99022 
Xavier Obiols 

1 6 0 6 0 0 0 0 

2 24 5 19 0 0 0 0 

3 18 8 10 0 0 0 0 

 

 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

Cohort 2015-17 Indicador %  

Taxa d’ocupació 

Ocupats 88% 

Aturats 6% 

Inactius 6% 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 
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Grau satisfacció 

d’1 a 7 
% 

resposta 

Satisfacció amb la 
formació teòrica 

Qualitat d’ensenyament en general 5,1 

42,5% 
Qualitat dels mètodes d’ensenyament 4,9 

Satisfacció amb la 
formació pràctica 

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

5,2 

Tenint en compte que el programa MBA no és un programa especialitzat en una àrea funcional concreta 
de l’empresa sinó que pretén enfocar-se en el desenvolupament de capacitats i habilitats d’alta direcció, 
es considera que el 100% dels graduats desenvolupen tasques vinculades al títol. 

Tal i com queda reflectit al Pla de millora del programa (M8), s’ha detectat la necessitat de complementar 
la preparació dels alumnes de cara a afrontat processos de reclutament en sectors que requereixen un alt 
nivell d’expertise tècnic i coneixement del sector.  

FUNCTION # Students % Students 

Consulting 18 19% 

Finance 21 22% 

Human Resources 1 1% 

Management 19 20% 

Marketing & Sales 29 31% 

Operations/Logistics/ Production 7 7% 

TOTAL 95 100% 

 

MBA Employment Report 2013: 
http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/pdf/mba/Employment_Report_%20FTMBA2013_def.pdf 

MBA Employment Report 2014: 
http://itemsweb.esade.edu/wi/web/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_2014.pdf 

MBA Employment Report 2015: 

http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_Classof2015.pdf 

MBA Employment Report 2016: 

http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_Classof2016.pdf 

 

  

http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/pdf/mba/Employment_Report_%20FTMBA2013_def.pdf
http://itemsweb.esade.edu/wi/web/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_2014.pdf
http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_Classof2015.pdf
http://itemsweb.esade.edu/mba/PDF/ESADE_FTMBA_EmploymentReport_Classof2016.pdf
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MF 

La relació d’evidències que responen a l’estàndard Qualitat dels resultats dels programes formatius 
d’aquesta titulació es troba al Quadre de Comandament. 

 

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

Tot i l’enfocament eminentment tècnic del Màster de Finances, els objectius d’aprenentatge que es 
detallen a la memòria mencionen que els estudiants han d’assolir al finalitzar el programa les 
competències següents: 

 Aplicar els coneixements adquirits així com resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts dins 
d’un context financer. 

 Tenir capacitat crítica i aplicar la responsabilitat social i ètica vinculades a l’aplicació dels seus 
coneixements. 

 Aprendre a treballar en equip i col·laborar així com ser capaç de negociar i gestionar conflictes. 

 Desenvolupar dinàmiques d’aprenentatge constant i autònom.  

 Desenvolupar capacitat de comunicació en relació al coneixement adquirit. 
Aquests objectius han estat inclosos en el desenvolupament de les matèries, amb un resultat satisfactori 
pel que fa al seu desplegament. 

 

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

Curs 2016-17 Escala de l’1 a 7 % resposta 

Estructura i aprenentatge 4,5 

42,1% 

Impacte personal als estudiants   5,4 

Serveis i equipaments 5,2 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,7 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 4,9 

Les enquestes de final de programa es responen un cop finalitzat el curs acadèmic, la qual cosa fa més 
difícil aconseguir una bona taxa de resposta ja que el vincle amb els alumnes no és tan fort, ja que no 
estan al Campus i s’han incorporat a pràctiques o el món laboral. Tot i aquesta dificultat, s’ha aconseguit 
un 42,1% i es continua treballant conjuntament Direcció de Programa i el Departament de Qualitat per a 
millorar la participació. En general es pot afirmar que el grau de satisfacció dels graduats amb l’experiència 
educativa global, mesurat a partir dels diferents aspectes del programa, és bo.  

2016-17 
Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Escala de l’1 al 7 

Assignatures Obligatòries 5,4 

Assignatures Optatives 5,6 

Mitjana global assignatures del programa 5,5 

Degut als diferents perfils i interessos professionals, anualment es millora la oferta d’assignatures 
optatives, ajustant-la a les diferents àrees d’especialització. Veure els resultats de l’enquesta de 
satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del programa al Quadre de Comandament.  
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3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per 
garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Financial Analysis and Reporting 

Activitats 
formatives 

Presentació de Conceptes 
Casos 
Lectures 
Preparació d’exàmens 
Activitats individuals 
Activitats en grup 

Metodologia 
docent  

Les sessions combinen presentació de conceptes teòrics, discussió de casos, debats i 
presentacions tant individuals com en grup. 

Sistema 
d’avaluació 

Examen Final - individual: 70% 
Avaluació continuada 30% que inclou 

- Participació a Classe - individual: 10% 
- Treball - en grup: 15% 
- Informe individual: 5% 

Observem com en aquesta assignatura es combinen diferents metodologies docents, individuals i en grup, 
i també diferents sistemes d’avaluació que permeten assolir els objectius d’aprenentatge del grup i també 
arribar als diferents estudiants que aprenen de diferents maneres i amb diferent facilitat dependent del 
mètode emprat.  

 

Investments 

Activitats 
formatives 

Presentació de Conceptes 
Casos 
Lectures 
Preparació d’exàmens 
Activitats individuals 
Activitats en grup 
Discussions a classe 
Resolució de problemes 

Metodologia 
docent  

Les sessions combinen presentació de conceptes teòrics, discussió de casos, debats i 
presentacions tant individuals com en grup. 

Sistema 
d’avaluació 

Resolució de problemes - individual: 5% 
Presentacions – individual/grup: 5% 
Cas 3 - en grup: 30% 
Examen – individual: 60% 

En el programa de Finances es fan servir diversos mètodes pedagògics, cosa que comporta una gran 
diversitat de sistemes d’avaluació. Cada curs té una pàgina web que és pública per als alumnes abans de 
l’inici del curs, on hi ha un syllabus que explica el sistema d’avaluació del curs i la seva raó de ser (com 
encaixa amb els objectius del curs i del programa) En aquest sentit el syllabus és un contracte que establim 
entre el professorat i els alumnes, on s’acorden les regles en les que es basarà el curs. En general, cada 
curs té al menys tres criteris d’avaluació cadascun dels quals es valora de manera independent, com per 
exemple treballs individuals, participació a classe, treballs en equip o un examen final.  

La coherència entre les activitats formatives i els resultats d’aprenentatge també és percebuda pels 
alumnes. En el cas concret de les dues assignatures obligatòries escollides, observem, un alt percentatge 
de resposta i uns resultats altament satisfactoris. El detall de l’avaluació es mostra en la Taula 6.2. 
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TFM: Master Thesis 

Activitats 
formatives 

Presentació de conceptes 
Casos 
Lectures 
Treball de final de curs 

Metodologia 
docent  

Exposició del professor 
Treball individual de l’estudiant 
Valoració 

Sistema 
d’avaluació 

Proposta d’estudi - individual: 5% 
Esborrany de l’estudi: 20% 
Versió Final – individual: 50% 
Defensa Oral: individual: 25% 

TFM: In Company Project 

Activitats 
formatives 

Presentació de conceptes 
Casos 
Lectures 
Treball de final de curs 

Metodologia 
docent  

Exposició del professor 
Treball individual de l’estudiant 
Valoració 

Sistema 
d’avaluació 

Valoració de l’Empresa: 25% 
Valoració del Tutor: 25% 
Defensa Oral: 50% 

TFM: Business Plan 

Activitats 
formatives 

Presentació de conceptes 
Casos 
Lectures 
Treball de final de curs 

Metodologia 
docent  

Exposició del professor 
Treball individual de l’estudiant 
Valoració 

Sistema 
d’avaluació 

Treball Final: 70% 
Presentació Final: 30% 

 

 

 

 

Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent  
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Curs acadèmic 2016-17 

Financial 
Analysis and 
Reporting 
16CF30001 

Petya Platikanova 

A 61 60,7% 6,2 6,6 6,2 6,5 6,5 

B 61 85,3% 5,9 6,1 6,3 6,6 6,2 

C 60 83,3% 6,3 6,4 6,3 6,8 6,4 

Investments 
16CF30003  

Anna Bayona 

A 61 60,7% 5,3 5,8 5,2 5,8 5,8 

B 61 68,9% 5,0 5,5 4,8 5,8 5,5 

C 60 45,0% 6,0 6,4 5,1 6,1 5,9 



 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 85 
Centre ESADE – Business School 

Enquestes Categories a avaluar 
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Curs acadèmic 2015-16 

Financial 
Analysis and 
Reporting 
15CF30001 

Petya Platikanova 

A 63 95,2% 6,2 6,2 6,1 6,5 6,3 

B 64 84,4% 5,9 6,4 6,1 6,4 6,2 

Investments 
15CF30003  

Anna Bayona 
A 63 76,2% 5,3 6,0 5,1 6,2 5,7 

B 64 59,4% 5,7 6,4 5,6 5,9 6,0 
Escala de l’1 al 7.  
*Veure els resultats de l’enquesta de satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del programa al Quadre de 
Comandament. 

El sistema d’avaluació s’adapta a la particularitat de cada assignatura definida en base a les competències 
i objectius d’aprenentatge específics de la mateixa, i , en termes generals, consisteix en una combinació 
ponderada entre l’avaluació individual (per l’examen/treball/contribucions a classe) i una avaluació en 
grup (pel treball en equip).   

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

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa rendiment 99,0% 93,1% 97,4% 

Taxa d’eficiència 95,2% 98,0% 94,6% 

Taxa de graduació  85,9* 88,8%* 88,7% ** 

Taxa d’abandonament  12,9%* 11,2% * 10,5% ** 
* Cohort 2013-14 
** Cohort 2014-15 
*** Cohort 2015-16 

 

Els valors dels indicadors 
acadèmics són molt adequats 
per a les característiques de la 
titulació. Tant el rendiment, 
com la taxa d’eficiència, es 
mantenen entorn al 95%, i 
per tant les considerem com 
molt bones. La taxa 
d’abandonament es situa per 
sobre del 10%; cal destacar 
que cada any disminueix i 
millora amb el temps. 
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Taula 6.5. Resultats  
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Curs acadèmic 2016-17 

Financial Analysis and 
Reporting 
16CF30001 

Petya Platikanova 

A 61 23 36 2 0 0 0 

B 60 18 38 4 0 0 0 

C 59 24 34 1 0 0 0 

Investments 
16CF30003 

Anna Bayona 

A 61 3 50 8 0 0 0 

B 60 1 53 6 0 0 0 

C 59 2 50 6 0 0 0 

TFM 

in-Company Ignasi Algueró - 22 11 7 0 0 2 2 

Business Plan Joan Riera - 48 10 21 5 0 6 6 

Master Thesis Ricard Serlavós - 106 59 33 2 0 4 8 

Curs acadèmic 2015-16 

Financial Analysis and 
Reporting 
15CF30001 

Petya Platikanova 
A 62 18 36 6 2** 0 0 

B 64 11 40 13 0 0 0 

Investments 
15CF30003 

Anna Bayona 
A 63 6 51 4 1** 0 0 

B 64 8 46 8 1** 1 0 

TFM 

in-Company Ignasi Algueró - 20 4 5 0 0 0 11 

Business Plan Joan Riera - 20 1 7 0 0 0 12 

Master Thesis Ricard Serlavós - 80 20 13 0 0 0 47 
*Límit entrega actes finals Novembre. 
*3 Doble Graus + 1 Baixa Acadèmica 
**Aquests dos alumnes van ser, finalment, baixes acadèmiques. 
***Aquí tenim 1 baixa acadèmica i el cas d’una excedència per malaltia. 
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Tal i com podem observar a la Taula 6.5., el rendiment dels estudiants tant a l’assignatura de Financial 
Analysis and Reporting com a la de Investments, ha estat molt satisfactori. Cal destacar que les dues 
assignatures són molt exigents en termes de participació i treball i demanen per part dels estudiants molta 
dedicació  i esforç. Per tant es necessari destacar que la gran majoria dels estudiants assoleixen els 
continguts tant teòrics com pràctics de les dues assignatures amb un nivell entre notable i Excel·lent el 
qual ens demostra per una banda la bona feina feta pel professorat juntament amb les hores de treball 
invertides pels estudiants. La satisfacció dels estudiants en les dues assignatures corrobora aquests 
resultats. 

Com s’observa a les dades corresponents al TFM, els estudiants de finances opten per la vessant 
investigadora, que els permet aplicar i debatre sobre coneixements adquirits durant el Màster. Veiem que 
el 2015-16, 47 alumnes van ajornar la presentació de la seva Master Thesis. Cal dir que 44 d’aquests 
alumnes la van presentar a la següent convocatòria del 2016-17 i van supera-ho amb èxit. En el cas del 
curs 2016-17, veiem que el nombre d’ajornaments es redueix significativament, i això és degut a un nou 
procediment en l’entrega que ha reduït aquest nombre de forma exitosa. En la resta de tracks la 
disminució no és tan significativa. 

Les altres dos possibilitats del TFM són menys populars entre els alumnes del Màster de Finances. En el 
cas de l’In-Company Project, la dificultat rau en trobar unes pràctiques que encaixin amb els calendaris de 
l’empresa i dels estudiants, i que a més encaixi amb les dates de lliurament d’aquesta opció del TFM.  

En el cas del Business Plan, és la segona opció entre els estudiants. El Màster de Finances dóna un 
coneixement molt especialitzat d’una àrea concreta de l’empresa. Desenvolupar un projecte d’aquest 
tipus requereix del coneixement d’altres branques i funcions dins de l’empresa, fet que en el cas d’aquests 
alumnes és més difícil en tant que el Màster no dóna una visió tan global, com en el cas d’altres programes 
d’ESADE. Els alumnes poden fer altres assignatures més generals, durant els cursos electives, però 
majoritàriament volen continuar aprofundint en l’àrea de coneixement financer.   

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

Cohort 2015-16 Indicador % 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 63% 

Aturats 3% 

Inactius 1% 

Continuen estudis 34% 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 96% 

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 4% 

 
Grau satisfacció 

d’1 a 7 
% 

resposta 

Satisfacció amb la 
formació teòrica 

Qualitat d’ensenyament en general 
4,5 

42,1% 
Qualitat dels mètodes d’ensenyament 

Satisfacció amb la 
formació pràctica 

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

4,5 

 

FUNCTION # Students % Students 

Consulting 20 36% 

Finance 31 56% 

Management 2 4% 

Marketing & Sales 1 2% 

Other 1 2% 

TOTAL 55 100% 
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Els resultats de la Taula 6.6. ens mostren per una banda l’alt nombre d’estudiants ocupats I també aquells 
que continuen els estudis un segon any corroborant per una banda la gran demanda professional dels 
estudiants que es graduen en el Màster en Finances com l’interès de molts d’aquests per continuar 
estudiant i completant la seva formació. Pel que fa a l’adequació de funcions, observem que la pràctica 
totalitat dels estudiants troben feines amb funcions que estan directament vinculades al títol com són 
totes les tasques relacionades amb el sector financer i la consultoria. 

 

MSc Employment Report 2015: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.
pdf 

MSc Employment Report 2016: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016
.pdf 

 

MIE 

La relació d’evidències que responen a l’estàndard Qualitat dels resultats dels programes formatius 
d’aquesta titulació es troba al Quadre de Comandament. 

 

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

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

Curs 2016-17 Escala de l’1 al 7 % resposta 

Estructura i aprenentatge 5,1 

30,6 

Impacte personal als estudiants   6,2 

Serveis i equipaments 5,1 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,8 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 6,1 

Entre els aspectes de millora la taxa de resposta és un dels més importants. Tot i així, podem concloure 
que els estudiants del MIE avaluen molt positivament la seva experiència, ja que les avaluacions són molt 
altes. Especialment, els estudiants perceben l'experiència global com molt positiva i també veuen un fort 
impacte personal dels seus estudis. 

2016-17 
Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Escala de l’1 al 7 

Assignatures Obligatòries 6,0 

Assignatures Optatives 5,8 

Mitjana global assignatures del programa 5,9 

Veure els resultats de l’enquesta de satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del 
programa al Quadre de Comandament.  
 

 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016.pdf
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3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per 
garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

 

Business in Society 

Activitats 
formatives 

Lectures, casos i conceptes 
Temes de debat i participació en classe. 
Preparació de un Projecte Final 

Metodologia 
docent  

La metodologia d’aquest curs es dissenyada per fomentar el diàleg de pensament crític, les 
refeccions, la connexió d’idees i la gestió de la complexitat. Havent dit això, hi han tres línies 
principals de treball en classe: plenari, treball en grup i treball individual. 

Sistema 
d’avaluació 

Asistencia i participació 25% 
Entregues Individuals  25%  
Projecte Final 50% 

Entrepreneurship 

Activitats 
formatives 

Entrepreneurship idear i executar. Dit això, el focus es posa en experiències pràctiques en 
situacions reals de la vida. Ho aconseguim amb mètodes com classes interactives, debats amb 
emprenedors, casos de Harvard, presentacions d’idees, role-plays i treballs en projectes de creació 
de nova empresa. D’aquesta manera els estudiants tenen l’oportunitat de comentar els diferents 
aspectes del seu projecte i aprendre dels emprenedors. 

Metodologia 
docent  

S’aplica una combinació de metodologies com utilitzant casos escrits, projectes reals basats en 
treball actiu per part dels alumnes, debats interactius, aportacions de guest speakers i 
professionals. 

Sistema 
d’avaluació 

Participació individual a classe (40%): (especialment en els debats dels conceptes & casos i també 
en els esdeveniments dels guest speakers 
Treballs en grup: 

Entregues parcials de exercicis pràctics: 20% 
Presentació del Projecte final: 20% 
Versió final del projecte: 20% 

TFM: Business Plan 

Activitats 
formatives 

Casos 
Lectures 
Treball de final de curs 

Metodologia 
docent  

Sessions formatives i informatives 
Treball Individual 
Consultes i revisions amb el tutor assignat.  
Procés de autoaprenentatge basat en lectures recomanades 
Presentació dels continguts. 

Sistema 
d’avaluació 

La formació de la nota final es basada 100%  en el Projecte final d’empresa amb la següent divisió 
70%: Treball final escrit 
30%: Presentació final 

TFM: In Company Project 

Activitats 
formatives 

Sessions informatives i formatives 
Informe del Projecte d’Empresa 
Presentació del Informe de Projecte 
Preparació del Projecte de Empresa 

Metodologia 
docent  

Debats en les classes, Presentacions orals, Documents escrits, Exercicis pràctics, casos pràctics i 
aprenentatge basat en practiques de empresa. 
Consultes amb el tutor acadèmic i el tutor per part de la empresa 

Sistema 
d’avaluació 

Nota per part de l’empresa: 25%  
Nota del tutor: 25%  
Nota del contingut en la defensa: 25%  
Nota de la presentació en la defensa: 25% 
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TFM: Master Thesis 

Activitats 
formatives 

Sessions formatives 
Preparació de Tesis 
Presentació i defensa de la Tesis 

Metodologia 
docent  

ESADE assignarà tutor a cada alumne que el supervisarà. L’objectiu principal del tutor serà de 
guiar, donar feedback i assegurar-se que l’alumne té el coneixement necessari per preparar un 
treball de la millor qualitat possible. També serà membre del tribunal final qui avaluarà el treball 
final així com donar feedback I avaluar la Proposta i el primer esborrany. 

Sistema 
d’avaluació 

La nota final serà una combinació del resultat de la defensa del projecte final (la presentació oral i 
la versió final del document escrit així com el procés previ al document final com la proposta o el 
primer esborrany del projecte amb els següents percentatges: 
Procés (25%): Proposta 5%; Primer esborrany 20% 
Resultat Final  (75%): Defensa Oral  25%; Versió Final de la Tesis 50 % 

Pràctiques externes (I2P)  

Activitats 
formatives 

El curs està pensat i orientat sobre tot en treballar per equips amb la missió de resoldre 
problemes reals de la vida de empreses reals comptant amb l’ajuda de un tutor especialitzat i la 
cooperació activa per part de la empresa. El aprenentatge es basa en sessions de classe, 
workshops, controls i sessions tintorials amb presentacions i entregues. 
Els reptes son donats als estudiants de organitzacions de distinta indole. Els equips treballen per 
trobar solucions alternatives als reptes proposats, testar les idees sorgides en contexts reals i al 
final del curs presentar propostes conceptuals de possibles solucions. 

Metodologia 
docent  

Participació en classe, Treball en equip i avaluació continua del projecte. 
Presentacions en classe, controls durant el curs i presentació Final. 
Entrega de treball final que consisteix en: 1) treball escrit i 2) vídeo sobre el concepte de la 
proposta final 

Sistema 
d’avaluació 

Avaluació de projecte 
-  El procés : 65 % (entregues i actualitzacions durant el curs; presentacions de control 
-  Resultat final: 35% (solució final, presentació final i entrega final) 
Avaluació individual  
- Peer evaluation 
- Avaluació per part dels tutors de la contribució individual al projecte 

 

Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent  
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Curs acadèmic 2016-17 

Business in Society 
16CIE05300 

Marc Vilanova 
62 33,9% 

6,0 4,6 5,4 6,3 5,9 

Sira Abenoza 6,6 4,7 5,4 6,5 5,9 

Entrepreneurship 
16CIE80001 

Jan Binckmann 
62 41,9% 

6,4 6,5 6,4 6,5 6,7 

Jordi Vinaixa 5,6 6,1 6,4 5,1 6,7 

Internship Innovation 
Project 
16CIE99015 

Davide Rovera 62 30,7% 6,4 6,4 5,7 6,7 5,4 

Curs acadèmic 2015-16 

Business in Society 
15CIE05300 

Marc Vilanova 
58 63,8% 

5,8 6,0 6,0 6,0 5,8 

Sira Abenoza 6,1 5,7 6,0 6,1 5,8 

Entrepreneurship 
15CIE80001 

Jordi Vinaixa 58 62,1% 3,7 4,3 3,9 4,8 4,3 
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Categories a avaluar 
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Internship Innovation 
Project 15CIE99015 

Lotta Hassi 57 28,1% 4,9 5,3 4,1 6,1 3,8 

Escala de l’1 al 7.  
*Veure els resultats de l’enquesta de satisfacció assignatura-professorat amb totes les assignatures del programa al Quadre de 
Comandament. 

 

Les avaluacions del professorat de les assignatures seleccionades són molt positives. Des de la Direcció de 
Programa, treballem amb el professorat per millorar encara més les àrees que es perceben com menys 
beneficioses. El Internship Innovation Project (I2P) és una experiència que s'estén durant un llarg període 
de temps. Donada la naturalesa exigent i la durada prolongada, és difícil mantenir els alts nivells d'interès. 
Treballem amb el professorat per millorar encara més l'experiència d'aprenentatge.   

 

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

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

 2014-15 2015-16 2016-17 

Taxa rendiment 97,9% 89,6% 93,6% 

Taxa d’eficiència 95,7% 95,8% 90,7% 

Taxa de graduació  77,1*% 64,7%** 75,4%*** 

Taxa d’abandonament  25%* 35,3%** 22,8%*** 
* Cohort 2013-14 
** Cohort 2014-15 
*** Cohort 2015-16 

 

Com podem observar a la Taula 6.3, el programa MIE està funcionant de manera eficient i té uns bons 
nivells pel que fa al rendiment i eficiència. Donada la diversitat i els perfils dels estudiants és lògic que hi 
hagi un petit nombre d’estudiants que no poden completar el programa degut a la seva exigència. 
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Taula 6.5. Resultats  
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Curs acadèmic 2016-17 

Business in Society 
16CIE05300 

Marc Vilanova 
A 62 6 52 4 0 0 0 

Sira Abenoza 

Entrepreneurship 
16CIE80001 

Jan Binckmann 
A 62 6 56 0 0 0 0 

Jordi Vinaixa 

TFM 

in-Company Ignasi Algueró - 20 6 4 1 0 8 1 

Business Plan Joan Riera - 31 7 15 2 0 6 1 

Master Thesis Ricard Serlavos - 10* 2 2 0 0 2 0 

Internship Innovation 
Project 16CIE99015 

Davide Rovera A 62 43 17 1 0 1 0 



 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació MBA, MF i MIE  Pàg. 93 
Centre ESADE – Business School 

Assignatures Professorat 
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Curs acadèmic 2015-16 

Marketing 
15M20292 

Marc Vilanova 
A 57 4 51 2 0 0 0 

Sira Abenoza 

Entrepreneurship 
15CIE80001 

Jordi Vinaixa A 57 5 52 0 0 0 0 

TFM 

in-Company Ignasi Algueró - 24 3 5 0 0 0 16 

Business Plan Joan Riera - 21 2 6 1 0 0 12 

Master Thesis Ricard Serlavos - 9 5 0 0 0 0 4 

Internship Innovation 
Project 15CIE99015 

Lotta Hassi A 57 45 11 1 0 0 0 

*Dos estudiants de Doble Grau pendent de defensar el seu TFM en la universitat partner  

Com es pot observar a les dades presentades en aquesta taula en el curs 2015-16 hi va haver un elevat 
nombre d’estudiants del programa que van decidir ajornar els seus TFM, per tal de disminuir aquesta 
dada, des de la Direcció de Programa fem un seguiment del procés de molt més a prop. Comencem abans 
el procés i ens assegurem que els estudiants comencin a treballar en els seus TFM mentre encara són 
estudiants actius a classe. Hem constatat que com abans s’iniciï el procés i selecció de temes i tutors, 
ajuda a aconseguir que els projectes avancin i es finalitzin dins del termini establert, reduint 
significativament el nombre de de TFM ajornats. 

 

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

Taula 6.6. Inserció laboral  

Cohort 2015-16 Indicador % 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 63% 

Aturats 2% 

Inactius 6% 

Continuen estudis 29% 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 100% 

Funcions no universitàries 0% 

 
Grau satisfacció 

d’1 a 7 
% 

resposta 

Satisfacció amb la 
formació teòrica 

Qualitat d’ensenyament en general 
5,1 

30,6% 
Qualitat dels mètodes d’ensenyament 

Satisfacció amb la 
formació pràctica 

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

5,1 

  

FUNCTION # Students % Students 

Communications 1 6% 

Consulting 6 33% 

Finance 1 6% 

Management 1 6% 

Marketing & Sales 7 39% 

Operations /Logistics /Production 2 11% 

TOTAL 18 100% 
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En termes de graduació podem observar un mercat molt atractiu i amb diferents oportunitats 
professionals per als estudiants del MIE. Tot i que una part substancial dels graduats (29%) decideix 
continuar el seus estudis, el 63% dels graduats troben feina als 3 mesos de finalitzar el programa. Podem 
afirmar que, en general, després de la graduació del MIE, els estudiants tenen oportunitats atractives per 
a desenvolupar-se com emprenedors i en les seves carreres professionals. 

 

MSc Employment Report 2015: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.
pdf 

MSc Employment Report 2016: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016
.pdf 

 

 

 

 

 

 

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

L’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència ja que els assoliments dels estudiants en les 
assignatures i en el TFM posen de manifest el seu alt nivell de formació; les activitats docents, 
metodologies i sistemes d’avaluació són molt adequats per assolir els resultats d’aprenentatge 
desitjats; així com la supervisió i avaluació del TFM; els indicadors són coherents amb les 
respectives titulacions i mostren la millora continua, i les taxes que mostren la inserció laboral són 
superiors a les habituals en l’àmbit del management. 

 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmploymentReport_MSc_Classof2015.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/ESADE_EmployementReport_MSc_Classof2016.pdf
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4. Valoració i proposta del pla de millora 

Es realitza a continuació una síntesi valorativa que resumeix els punts forts del centre i de les titulacions 
objecte d’avaluació. També s’inclouen els aspectes de millora evidenciats en el procés d’elaboració del 
present autoinforme, i a continuació les taules amb els plans de millora proposats, als que donen lloc.  

 

PUNTS FORTS 

 

Punts forts del centre: 

Destaquem a continuació el que el CAI considera els punts més importants a destacar del centre: 

 Formació i Recerca: ESADE disposa d’un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a 
Europa, basat en el desenvolupament d’habilitats i competències professionals i directives, i 
la recerca que desenvolupa el professorat en temes clau per a la gestió de les empreses és 
reconeguda internacionalment.  

 El professorat és la clau d’èxit dels programes que ESADE ofereix. Amb la recent creació del 
nou Deganat de Professorat s’ha incidit en el perfil del professorat per garantir que es disposa 
d’experts de prestigi en els seus camps d’especialitat, i que al mateix temps mantenen un 
contacte molt directe amb el mon empresarial. El Centre d’Innovació Educativa (CEI) d’ESADE 
du a terme una labor fonamental en el procés de formació contínua del professorat, en 
sintonia amb el compromís d’ESADE amb la qualitat i l’excel·lència en la docència. 

 Internacionalització: ESADE és una institució acadèmica global que promou la 
internacionalització de les seves activitats a tots els nivells, oferint programes i desenvolupant 
recerca amb un professorat i un alumnat internacional.  

 Debat social: ESADE organitza anualment al voltant de 1.017 actes en els que hi participen al 
voltant de 57.500 persones. Així mateix, és l’escola de negocis d’Espanya que publica més 
articles d’opinió a la premsa  

 Responsabilitat Social i Sostenibilitat: la missió d’ESADE inclou el compromís amb el 
desenvolupament personal i la responsabilitat social de tota la comunitat i forma part de la 
xarxa global d’universitats i escoles de negocis PRME, compromesa amb la integració de la 
responsabilitat social, l’ètica i la sostenibilitat en l’educació. 

 ESADE Alumni: Actualment aquesta xarxa inclou més de 63.000 antics alumnes dels programes 
d’ESADE, que treballen arreu del mon. 

 Reconeixement i prestigi internacional:  Actualment la Business School d’ESADE té les tres 
acreditacions internacionals més reconegudes del sector: AACSB International, EQUIS i AMBA 
i és una de les deu escoles de referència mundial en tots els rànquings internacionals. 
 
 

Punts forts de les tres titulacions:   

 

MBA 
Es destaquen els següents aspectes com punts forts de la titulació: 

 Estàndard 1:  
El programa MBA es va dissenyar amb una estructura de continguts rellevant per al 
context actual treballant des d’una perspectiva macro (de coneixement del context) a 
una perspectiva micro (d’aplicació i execució).  
La diversitat de l’alumnat, el seu perfil i la seva experiència professional són un fet 
diferencial i fan del programa una experiència educativa única. 
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 Estàndard 4: el professorat de l’MBA utilitza diferents metodologies (metodologia del cas, 
simulacions...) que permeten desenvolupar les competències dels diferents perfils d’alumnes 
presents a l’aula. Es fa especial èmfasis en la capacitat dels alumnes de traduir els marcs teòrics 
i conceptes explicats pel professorat a la realitat empresarial de diferents indústries. 

 Estàndard 5: des de l’Oficina de Programa es fa un seguiment individualitzat de l’alumne i es 
coordinen les unitats docents amb els serveis que integren la cadena de valor (Admissions, 
Programa, Carreres Professionals, Alumni...) posant una especial atenció a la ocupabilitat i 
orientació professional que facilitin la incorporació de l’alumnat al mercat laboral 
internacional. 

 Estàndard 6: Un dels aspectes clau en l’èxit del programa MBA és el seguiment exhaustiu que 
es du a terme per assegurar la coherència de les activitats de formació (tant en assignatures 
com en altres activitats formatives desenvolupades) amb el perfil requerit de MBAs que 
demanda el mercat laboral. 

En resum, és un programa que s’adequa a les necessitats laborals i de desenvolupament que puguin 
garantir l’èxit professional dels nostres graduats. Es realitza una actualització i revisió constant del pla 
d’estudis en coordinació amb el professorat i el món empresarial per tal de garantir l’adequació dels 
continguts. 

 

MF 

A continuació, es mencionen els aspectes que considerem més importants en el cas del Màster 
Universitari en Finances: 

 Estàndard 1: Destaquem un increment de la demanda d’estudiants per cursar el programa de 
finances que ve explicat per l’interès professional i l’alt nivell d’inserció laboral del mateix, 
juntament amb la seva qualitat i la satisfacció observada en els participants. 

 Estàndard 5: Destaquem el pla d’acció tutorial com a un dels punts forts del programa que 
inclou les reunions amb els estudiants, amb el professorat, el disseny de diferents itineraris i 
l’increment de la coordinació entre el professorat i a nivell professora/estudiant. 

 Estàndard 6: Destaquem l’alta taxa de rendiment i de graduació dels estudiants que ens indica 
que el programa està ben dissenyat, estructurat i avaluat. 

En resum, és un programa amb un gran potencial, que té molta demanda al mercat i on els estudiants 
assoleixen tant el nivell de coneixement tècnic que la professió els hi requereix com les habilitats que 
necessiten per assolir una carrera d’èxit en el mon de les finances. 

 

MIE 

A continuació, recollim els aspectes que considerem més importants en el cas del MIE: 

 Estàndard 1: el perfil internacional dels estudiants del MIE és un tret característic que influeix 
molt positivament en l’experiència educativa dels participants. 

 Estàndard 4: El perfil internacional i divers del professorat del programa, amb una forta 
dedicació a la recerca i amb un contacte al món empresarial, assegura una experiència 
d’aprenentatge molt important per la formació en la innovació i emprenedoria. 
Cal destacar que la mida del grup/classe assegura una estreta interacció entre el professorat i 
l’alumnat, tal com mostra el ràtio professorat/alumnat. 

 Estàndard 5: Les instal·lacions especificats pel MIE, més enllà de les aules, com ara l’EGarage i 
la EWorks, completen l’experiència educativa orientada al desenvolupament de l’esperit 
emprenedor.  

 Estàndard 6: el programa presenta una alta satisfacció per part dels estudiants pel que fa a la 
seva inserció laboral. 
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En resum, és un programa clarament diferenciat de la resta de MScs que ofereix ESADE, molt ben 
valorat pels estudiants internacionals que busquen el seu desenvolupament per incorporar-se al món 
empresarial com emprenedors i innovadors. La diversitat del professorat del programa amb perfil 
internacional, tant pel que fa als investigadors com als que compaginen la seva docència amb 
l’empresa assegura una combinació òptima de teoria i pràctica en l’experiència educativa. A més el 
programa implementa una gran varietat de metodologies docents que reflecteixen la diversitat de 
matèries impartides i s’adapten a les diferents tipologies d’estudiants, amb especial èmfasis en la 
utilització de casos reals, el treball en equip i l’aprenentatge hand-on.  

 

ASPECTES DE MILLORA 

 

Aspectes de millora del centre:  

Un cop analitzades tots els estàndards del procés d’autoavaluació, s’ha detectat els aspectes de millora 
que es resumeixen a continuació i que queden reflectits en el pla de millora: 

 En referència a l’estàndard 2, es detecta la necessitat de fer un pas més en la millora de la web 
pública d’ESADE per aconseguir la màxima transparència i accessibilitat a la informació. (C7) 

 En referència a l’estàndard 4, es detecta la necessitat de millorar el nombre de professorat 
acreditat. Des del Deganat de Professorat i Recerca es donarà suport i assessorament a tot el 
professorat internacional per tal que iniciïn el procés d’acreditació. (C9) 

 En referència a l’estàndard 5: 

Es detecta la necessitat de la creació de l’Student Counseling Service tranversal per tots 
els alumnes. El Servei estarà farà la detecció, prevenció i seguiment dels alumnes en 
temes de benestar psicològic treballant problemes de caire afectiu, de comportament 
i cognitiu. (C8) 

Es detecta la necessitat de millorar la usabilitat de de la intranet MyESADE pels 
estudiants. (C10) 

 
 

Aspectes de millora de les titulacions: 

L’anàlisi dels estàndards ha permès detectar alguns aspectes de millora per cadascuna de les 
titulacions avaluades, que es resumeixen a continuació i que queden reflectits als respectius plans de 
millora: 

 

MBA 

 En referència al estàndard 4,  

Es treballa per millorar l’aplicabilitat d’alguns dels continguts d’assignatures ja 
existents a la realitat del món empresarial, especialment en l’àmbit de Data Analytics 
i Marketing des d’una perspectiva quantitativa (Marketing Analytics). (M7) 

És necessari seguir treballant per millorar el percentatge d’hores impartides per 
professorat doctor en el programa. (M4) 

 En referència a l’estàndard 5, es considera important reforçar i avançar la preparació financera 
d’aquells alumnes que volguessin desenvolupar la seva carrera professional en el món 
financer, és a dir, proporcionar-los experiència directe en el funcionament dels mercats 
financers. (M6) 
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 També com a resultat de l’anàlisi de l’estàndard 6,  

Per tal d’incrementar la satisfacció dels estudiants amb el TFM, es proposa una 
modificació, que ha estat avaluada favorablement, per simplificar les alternatives de 
realització del treball. (M5) 

Es detecta la necessitat de complementar la preparació dels alumnes de cara a afrontat 
processos de reclutament en sectors que requereixen un alt nivell d’expertise tècnic i 
coneixement del sector. En aquest sentit, s’aposta per als àmbits de Consultoria, 
Finances i Tecnologia. (M8) 

 

MF 

 En referència a l’estàndard 1, s’ha detectat la necessitat d’adequar encara més l’oferta 
formativa als diferents perfils que ens trobem en el aula. (F4) 

 En referència a l’estàndard 5, es considera important que els estudiants puguin obtenir 
experiència directe en el funcionament dels mercats financers i aprendre les funcions bàsiques 
de la professió de trader. (F5) 

 

MIE 

 En referència a l’estàndard 1, s’ha detectat la necessitat de millorar encara més la coordinació 
entre el professorat del programa donant més atenció al continguts de les assignatures que 
s’imparteixen. (E10) 

 En referencia al estàndard 4 i a la naturalesa del programa, el professorat del MIE ha 
d’assegurar l’actualització del contingut de les assignatures que imparteix al programa d’acord 
amb el món real. (E11) 

 Respecte l’estàndard 5, volem millorar encara més l’experiència educativa més enllà de l’aula, 
que els permeti també mantenir el contacte amb un programa un cop finalitzat, incorporant 
activitats addicionals que assegurin la interacció directa amb la pràctica professional i 
proporcionin un millor auto-aprenentatge. Això assegura que els estudiants mantenen al dia 
els seus coneixements durant i desprès de la finalització del programa. (E12)
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Taules de seguiment i de propostes de Plans de Millora del centre i per als programes MBA, MF i MIE 

Seguiment i Pla de millora futur: CENTRE 

Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; S: Seguiment; A: Acreditació) 

CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

- 14-15 T S 

Millorar les competències 

de comunicació en anglès 

del professorat. 

Implementar un pla de formació 

del professorat adaptat a las seves 

necessitats especifiques. 

Deganat 

Professorat 

Direccions de 

Departament 

Responsables 

acadèmics de 

Programa 

15-16 - - 
Deganat 

Professorat 
No 

Participants en seminaris, 

assessorament personalitzat 

i mentoring. 

Creació del nou Programa de 

Desenvolupament del Professorat pel 

que fa a l’activitat docent (CEI). 

- 14-15 T S 

Augmentar la visibilitat de la 

informació a tots els grups 

d’interès. 

Creació d’una web de Qualitat 

oberta a la pàgina principal 

d’ESADE. Millorar el contingut de la 

intranet accessible als diferents 

col·lectius d’ESADE. 

Q&DP 15-16 - - 
TIC Q&DP Dep. 

Marketing 
No 

Nova web Quantitat i 

qualitat de la informació 

Nova web de Qualitat amb la 

informació detallada del 

desenvolupament dels programes 

oficials. Actualització dels continguts 

de la intranet. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

C1 14-15 EP S 

Millorar la coordinació del 

professorat i les matèries. 

Assolir la màxima 

coordinació entre docents 

(evitar solapament de 

continguts, gestionar la 

càrrega de treball dels 

estudiants, etc.). 

Incidir en les reunions amb el 

professorat sobre la coordinació 

amb aquest tema. Treballar amb 

els departaments acadèmics per 

tal de que en les assignatures 

optatives es treballin temes de 

manera transversal. 

Responsables 

acadèmics de 

Programa 

Direccions de 

Programa 

Professorat 

15-16 16-17 17-18 

Responsables 

acadèmics de 

Programa 

Direccions de 

Departament  

Professorat 

No 

Reunions a nivell de 

programa amb professorat i 

direccions de departament. 

(Veure apartat 3.1.4) 

Es continua amb la millora de la 

coordinació entre docents i eliminació 

de solapaments. Equiparament a les 

càrregues de treball (Guies docents). 
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CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

C2 14-15 EP S 

Mantenir el nivell 

d’internacionalització en els 

programes. 

Fer un seguiment a la 

internacionalització de l’oferta 

formativa. 

Responsables 

acadèmics de 

Programa  

Direccions de 

Programa 

15-16 16-17 17-18 Deganat No 

Nou programa verificat.  

Oferta i demanda del 

programa implementat. 

Creació i verificació del nou Màster In 

Business Analytics. 

Implementació del Màster in Global 

Strategic Management. 

C3 15-16 T S 

Definir una política 

d’avaluació del pla d’acció 

tutorial, el servei 

d’Orientació professional i 

les infraestructures docents. 

Implementar en l’enquesta de final 

de programa preguntes que 

recullin el grau de satisfacció dels 

estudiants amb les tutories,  el 

servei d’orientació i carreres 

professionals i, amb les 

infraestructures docents. 

Direccions de 

programes  

Q&DP 

16-17 - - 

TIC  

Q&DP  

Direccions de 

programa 

No 

Enquesta final de programa 

amb aquests ítems 

implementada. 

Implementació de les enquestes amb 

els nous ítems 

Desenvolupament de la nova plantilla 

C4 15-16 EP S 

Adaptar els dissenys de 

assignatures i el seus 

continguts mitjançant eines 

i continguts online que 

permetin als estudiants 

treballar prèviament temes 

de les sessions presencials i 

aprofitar les sessions a l’aula 

per desenvolupar habilitats i 

competències. 

Assessorar al professorat sobre 

eines educatives tecnològiques, 

com crear continguts online amb 

qualitat i, per una altra banda, 

sobre dissenys i formats més actius 

i dinàmics per les sessions 

presencials.   

CEI 16-17 17-18 18-19 CEI No 

Nombre d’assignatures 

redissenyades dins el 

programa Student First. 

Nombre de participants en 

els cursos oferts i el seu 

grau de satisfacció. 

Avaluacions dels 

participants els cursos ofert. 

Tot i que l’assoliment obtingut és molt 

positiu. Se seguirà treballant per 

arribar al màxim d’assignatures i 

professorat d’ESADE. 

C5 15-16 EP S 

Augmentar la participació 

per part de l’alumnat en les 

diferents enquestes de 

satisfacció. 

Treballar conjuntament totes les 

direccions de programa i detectar 

els mecanismes emprats en 

aquelles on tenen els percentatges 

més alts. 

Direcció 

Programa 

Q&DP 

16-17 17-18 - 
Direcció de 

Programa 
No Percentatge resposta. 

S’han experimentat millores però cal 

seguir treballant. 

http://itemsweb.esade.edu/cei/Milestones_CEI_CAT.pdf
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# 
A
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t 

O
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Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

C7 16-17 O S 

Millorar la plataforma de la 

intranet institucional pels 

estudiants. 

Participar en els processos de 

definició i disseny de la intranet 

pels estudiants. 

Servei TIC 

Comissió 
MyESADE 

Direcció dels 
programes 

 

17-18 18-19 - 

Servei TIC 

Comissió 
MyESADE 

Direcció dels 
programes 

 

No 

Prototip de la Nova intranet 

pels estudiants. 

Llançament de la Nova 

intranet pels estudiants. 

Satisfacció amb la usabilitat 

de la Nova intranet per part 

dels estudiants 

- 

C8 16-17 O S 

Detecció, prevenció i 

seguiment de l’alumnat en 

temes de benestar 

psicològic treballant 

problemes de caire afectiu, 

de comportament i cognitiu. 

Creació de l’Student Counseling 

Service tranversal per tots els 

alumnes dels programes de Graus, 

MSc i MBA del Campus de Sant 

Cugat i els Graus i MUA de la 

Facultat de Dret. 

Campus 

Management 
18-19 - - 

Campus 

Management 
No 

Nombre de consultes 

rebudes per part de 

l’Student Counseling 

Service. 

Satisfacció dels estudiants. 

- 

C9 16-17 O S 
Incrementar el nombre de 

professorat acreditat.  

Des del Deganat de Professorat i 

Recerca es donarà suport i 

assessorament a tot el professorat 

internacional per tal que iniciïn el 

procés d’acreditació.  

Deganat de 

Professorat i 

Recerca 

17-18 18-19 19-20 

Deganat de 

Professorat i 

Recerca 

No 

Percentatge de professorat 

acreditat entre el 

professorat doctor. 

- 

C10 16-17 O S 

Millora de la web pública 

d’ESADE per aconseguir la 

màxima transparència i 

accessibilitat a la informació. 

Implementació d’una nova web 

pública. 

Servei de 

Marketing 
17-18 18-19 - 

Servei de 

Marketing 
No 

Satisfacció per part de tots 

els grups d’interès. 
- 
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MBA 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

- 14-15 T S 

Formació específica en la gestió 

d’equips i les seves pròpies 

dinàmiques 

Incorporació de sessions addicionals 

durant el curs enfocades a aquesta 

àrea 

Direcció MBA  15-16 - - Direcció MBA No 
2 sessions anuals  

167 alumnes participants 

Impartides durant el primer 

trimestre, han demostrat una 

millora de la comunicació 

entre els equips, resultant en 

dinàmiques de treball més 

fluïdes i eficients, i una clara 

reducció d’incidències o bé 

incidències de menor gravetat. 

- 14-15 T S 

Disseny d’un programa intensiu 

extra-curricular per preparar els 

alumnes que tinguin interès en 

aquest sector 

Combinació de sessions magistrals a 

càrrec d’experts, visites d’empreses del 

sector... 

Direcció MBA  

SCP 
15-16 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

35 alumnes participants  

3 formacions específiques  

8 sessions magistrals d’experts 

en el sector 

Alumnes amb més 

coneixements i millors 

competències per al sector de 

la consultoria. En 

conseqüència, millora en la 

ocupabilitat dels nostres 

alumnes al millorar la seva 

preparació per a la cerca 

laboral en el sector. 

- 14-15 T S 
Assolir la màxima coordinació 

possible entre docents 

Mantenir els Faculty Meetings entre 

professorat que imparteix en el mateix 

trimestre i incorporar un Faculty 

Meeting general adreçat a tot el 

professorat de l’MBA 

Direcció MBA 

Professorat 

MB 

15-16 - - Direcció MBA No 

2 Faculty Meetings 

Comunicacions trimestrals per 

assegurar coordinació de 

continguts i materials 

Professorat més conscient del 

context en què dona les seves 

classes: continguts impartits 

els mesos anteriors, materials 

ja coberts a classe, cursos i 

professorat impartint en 

paral·lel, etapa d’aprenentatge 

en què es troba l’alumne, 

objectius a assolir etc. 
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MBA 

# 
A

cc
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Es
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t 

O
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ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

- 14-15 T S 

Millorar l’eficiència en la 

comunicació entre representants 

d’alumnes i programa 

Reestructuració de l’òrgan de govern 

principal del col·lectiu d’alumnes: 

Fusionar els rols de l’òrgan de govern i 

els representants de classe, 

augmentant el no. d’alumnes implicats 

per un repartiment de responsabilitats 

més equitatiu. 

Direcció MBA 

Òrgan de 

Govern de 

l’Associació 

d’Alumnes  

MBA 

15-16 - - 

Direcció MBA 

Òrgan de 

Govern de 

l’Associació 

d’Alumnes  

MBA 

No 

6 reunions mantingudes 

durant el curs amb la 

participació activa de 

programa 

Alumnes més compromesos i 

implicats en la millora 

constant de l’experiència de 

programa en tots els seus 

àmbits (dins i fora de l’aula). 

Millora en la coordinació i 

comunicació entre els 

alumnes, el professorat i els 

gestors del programa. 

- 14-15 T S 

Facilitar l’accés ràpid i eficaç als 

registres d’assistència per part del 

professorat. 

Comunicar eficientment des de 

programa als registres d’assistència cap 

al professorat. 

Direcció MBA 15-16 - - Direcció MBA No 

Disponibilitat de la web (base 

de dades) per l’accés dels 

registres 

Degut a limitacions del 

sistema, aquesta acció no ha 

estat implementada durant el 

curs 2015-16 però si ha estat 

disponible el curs posterior, 

2016-17 

- 14-15 T S 

Establir la ubicació òptima de la 

Community Faculty, que asseguri el 

fàcil accés del professorat 

Crear una web de programa adreçada 

específicament a professorat a la 

plataforma Moodle, sabent que hi 

accedeixen regularment per publicar i 

mantenir les seves pròpies webs 

d’assignatura. 

Direcció MBA 15-16 - - Direcció MBA No 
Disponibilitat de la web a 

Moodle 

Accés més lògic del material i 

informació del programa, 

visibilitat més senzilla, i 

conseqüentment augment de 

consultes de la web per part 

del professorat i percepció per 

part de l’alumne de millor 

coordinació. 
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MBA 

# 
A
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Es
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t 
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Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

- 14-15 T S 

Incorporar i consolidar a la oferta 

experiències professionals de caire 

social 

Creació d’un nou format de pràctiques 

extracurriculars en què els alumnes no 

només poden treballar en un start-up, 

o en l’empresa tradicional, sinó que 

també poden adquirir experiència en 

un altre tipus d’organitzacions, com per 

exemple ONGs 

Direcció MBA 

SCP 
15-16 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

9 projectes oferts  

1 alumne participant 

finalment en el programa 

Implementació del programa 

mencionat facilitant l’accés a 

l’alumne a experiències 

d’ajudes de caire social i 

solidari i assessorant-los en el 

procés d’aplicació per 

assegurar correspondència 

entre el projecte i el perfil 

d’alumne. 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

M1 15-16 T S 

Seguint el model del programa 

implementat el 2015-16, disseny 

d’un programa intensiu 

extracurricular específic per 

preparar l’alumnat que tingui 

interès en el sector de les finances. 

Combinació de sessions a càrrec 

d’experts, visites d’empreses del 

sector... 

Direcció MBA  

SCP 
16-17 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

Nombre d’alumnes 

matriculats 

http://www.esade.edu/ftmba/

eng/customized-

programme/career-

acceleration-programmes 

22 alumnes matriculats en la 

seva primera edició, llista 

d’espera per a accedir al 

programa. 

M2 15-16 T S 

Millorar la selectivitat de l’alumnat 

per incrementar més la qualitat de 

la cohort. 

Col·laborar i treballar coordinadament 

amb el Servei d’Admissions en les 

estratègies i procés d’admissions al 

programa. 

Dep. 

Admissions 

Direcció MBA 

16-17 - - 

Dep. 

Admissions 

Direcció MBA 

No Mitjana GMAT. 

La mitjana de GMAT augment 

8 punts, mostra de l’augment 

de selectivitat. 

M3 15-16 EP S 

Focalitzar l’experiència 

d’aprenentatge de l’alumnat en les 

modalitats més alineades amb el 

programa. 

Revisar les modalitats existents per tal 

d’aconseguir una major 

homogeneïtzació i assegurar l’aplicació 

dels conceptes i eines adquirides a la 

realitat de les empreses. 

Direcció MBA 

Coordinació 

TFM 

16-17 17-18 - Direcció MBA No 

Redisseny d’assignatures ja 

existents a les que els 

mancava una aplicació més 

pràctica al món empresarial. 

Noves assignatures: 

- Business Analytics & 

Decision Making 

- Marketing Analytics 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
http://www.esade.edu/ftmba/eng/customized-programme/career-acceleration-programmes
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MBA 

# 
A
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t 

O
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ge
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Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

M4 15-16 EP S 

Treballar conjuntament amb el 

Deganat de Professorat per 

incrementar els percentatges. 

Revisar les assignatures impartides en 

el programa i les hores impartides per 

cada perfil de professorat. 

Direcció MBA  

Deganat 

Professorat 

16-17 17-18 - 

Direcció MBA 

Deganat 

Professorat 

No 

Percentatges de professorat 

doctor al programa.  

Percentatge de professorat 

doctor acreditat al programa 

Les percentatges del 

professorat doctor i doctor 

acreditat al programa han 

estat molt bons. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

M5 16-17 EP S 
Millorar la satisfacció dels 

estudiants amb el TFM 
Simplificar les modalitats de TFM Direcció MBA  17-18 - - 

Deganat 

Professorat 
Si 

Satisfacció dels estudiants 
amb el TFM 

- 

M6 16-17 O S 

Reforçar i avançar la preparació 

financera d’aquells alumnes que 

volguessin desenvolupar la seva 

carrera professional en el món 

financer.  

Treballar en el disseny d’una Trading 

Room en el Campus d’ESADE Sant 

Cugat.  

Campus 

Mangement 
17-18 18-19 - 

Campus 

Management 
No 

Satisfacció estudiants. 

Resultats en les assignatures 

relacionades amb els mercats 

financers. 

- 

M7 16-17 O S 

Millorar l’aplicabilitat d’alguns dels 

continguts d’assignatures ja 

existents a la realitat del món 

empresarial, especialment en 

l’àmbit de Data Analytics i 

Marketing des d’una perspectiva 

quantitativa (Marketing Analytics) 

Impulsar i donar suport a la creació i 

llançament de l’informe de Big Data & 

Advanced Analytics Report 

Institute for 

Data Driven 

Decision 

Direcció MBA 

Dep. 

Operacions, 

Data Sciences 

and Innovation 

17-18 - - 

Institute for 

Data Driven 

Decision 

Direcció MBA 

No 

Publicació de l’informe durant 

el curs acadèmic 2017-18 

 

Implicació del programa en la 

elaboració de l’informe així 

com en la seva presentació 

- 

M8 16-17 O S 

Complementar la preparació dels 

alumnes de cara a afrontat 

processos de reclutament en 

sectors que requereixen un alt 

nivell d’expertise tècnic i 

coneixement del sector. En aquest 

sentit, s’aposta per als àmbits de 

Consultoria, Finances i Tecnologia 

Crear i ofertar un nou Career 

Acceleration Programme en Tecnologia 

(Technology Disruption) 

Direcció MBA 

SCP 
17-18 - - 

Direcció MBA 

SCP 
No 

Nombre d’alumnes 

matriculats sobre la capacitat 

total ofertada. 

 

Satisfacció dels estudiants 

amb el programa. 

- 
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MF 

# 
A

cc
ió
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Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 

- 14-15 T S 

Disposar de més informació 

sobre el seguiment de la 

implantació del mòdul, 

completant la informació sobre 

la valoració de l’alumnat 

recollida mitjançant les 

enquestes d’assignatura / 

professorat, amb la informació 

recollida en focus groups amb 

alumnes i l’enquesta de final de 

mòdul. Reflexionar sobre 

l’experiència d’aprenentatge de 

l’alumnat en aquest mòdul amb 

l’objectiu de valorar la seva 

eficàcia com eina de suport a 

aquest perfil d’alumne. 

Portar a terme focus groups amb 

estudiants Administrar l’enquesta de 

final de mòdul Reflexionar sobre el 

valor afegit del mòdul en el procés 

d’aprenentatge dels estudiants 

Direcció MF 

Deganat 

Associat MSc 

Q&DP 

15-16 - - 

Enquestes 

de final de 

mòdul / 

assig 

natura TIC 

No 

Valoracions 

obtingudes 

sobre les 

opinions dels 

participants.  

Avaluació de 

cada 

assignatura en 

les reunions 

portades a 

terme amb els 

delegats. 

En les reunions continues realitzades amb els delegats, 

s’avaluen i es comenten cada una de les assignatures per 

tal de detectar possibles millores que es poden realitzar 

a curt termini i d’altres per treballar i tenir en 

consideració per al proper any. L’avaluació de cada 

assignatura, com les de final de trimestre i de curs també 

proporcionen informació complementaria a la obtinguda 

durant l’any amb els delegats per treballar en millorar 

cada assignatura en particular i els mòduls en conjunt. 

- 14-15 T S 

Garantir la coordinació del curs 

Business in Society amb la resta 

d’assignatures del programa. 

Reunions de coordinació amb el 

professorat responsable de 

l’assignatura Business in Society. 

Direcció MF 15-16 - - 

Direcció 

MF 

Professora

t Business 

in Society 

No 

Canvis en 

l’estructura del 

programa. 

Reunions de coordinació amb el professorat encarregat: 

el curs de Business in Society s’adequa i coordina ara 

molt millor amb la resta de continguts del programa. 

- 14-15 T S 

Definir una política de avaluació 

del Pla d’Acció Tutorial i les 

infraestructures. 

Implementar enquestes que recullin 

el grau de satisfacció dels estudiants, 

amb el Pla d’Acció Tutorial, i amb les 

infraestructures docents. 

Direcció MF 

Deganat 

Associat MSc 

Q&DP 

15-16 - - 

Direcció 

MF 

Deganat 

Associat 

MSc Q&DP 

TIC 

No 

Nous ítems de 

l’enquesta 

Final de 

Programa. 

Disseny dels nous ítems. Desenvolupament de la nova 

plantilla. Mitjançant les avaluacions de final de trimestre 

i de final de curs serem capaços de detectar les 

inquietuds dels participants per tal de ser reforçats, i per 

altre banda detectarem també l’acceptació de les 

millores que s’estableixin en el programa 
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Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

- 14-15 T S 

Augmentar encara més el 

caràcter professional del Màster 

en Finances. 

Analitzar amb el Deganat Associat de 

MSc la possibilitat de substituir el 

bloc d’assignatures optatives per 

unes pràctiques obligatòries. 

Direcció MF 

Deganat 

Associat MSc 

15-16 - - 

Direcció 

MF 

Deganat 

Associat 

MSc 

No - 

A les reunions informals s’ha descartat l’opció de 

substituir el bloc d’assignatures optatives per unes 

pràctiques obligatòries 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

F1 14-15 T S 

Garantir un tracte prioritari pels 

estudiats d’assistència 

obligatòria. Que tots els 

estudiants, en particular els 

d’assistència obligatòria 

completin tant el Pre com el 

Post-Test per poder avaluar 

adequadament l’efectivitat 

d’aquest. 

Continuar reservant dos dies en el 

bloc de Comptabilitat pels estudiants 

d’assistència obligatòria, i oferir a 

aquests estudiants tutories 

exclusives durant la resta del Pre-

Program. 

Imposar l’obligatorietat de realitzar 

el Post-Test a tots els estudiants que 

han cursat el Pre-Program. 

Direcció MF 15-16 16-17 - 
Direcció 

MF 
No 

Enquestes 

avaluació 

satisfacció Pre-

Program  

Canvis 

introduïts en el 

format del Pre-

Program 

Els estudiants que han assistit al Pre-Program de manera 

obligatòria s’han mostrat molt satisfets i el nivell 

d’assoliment ha estat molt alt. Comprovem per tant, 

l’adequació de fer un Pre-Program exclusiu per als 

participants que no tenen formació prèvia en l’àrea de 

Business. 

Addicionalment, la obligatorietat del test final ha permès 

valorar, tant al programa com als participants, el seu 

grau d’assoliment dels continguts bàsics necessaris per 

poder cursar el programa amb garanties. 

F2 15-16 EP S 
Millorar la comunicació entre el 

programa i el professorat. 

Obrir una plataforma web exclusiva 

pes professorat on quedi recollida 

tota la informació que se’ls hi 

comunica al llarg del curs i que a 

l’hora sigui un lloc de trobada. 

Direcció MF 

TIC 
16-17 17-18 - 

Direcció 

MF  

TIC 

No 

Us que se n’ha 

fet d’aquesta 

nova 

plataforma 

web. 

Tant la Direcció de programa com el professorat ha 

tingut molta més facilitat a l’hora de comunicar-se al 

tenir aquesta nova plataforma disponible.  

El nivell de comunicació í coordinació ha incrementat i el 

professorat coneix des de més a prop el que passa al 

programa, tot i que no incideixi directament en el seu 

curs/assignatura. 

Es proposa continuar treballant per millorar pel proper 

curs acadèmic. 
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F3 15-16 EP S 

Treballar conjuntament amb el 

Departament Economia, 

Finances i Comptabilitat en el pla 

docent a partir de la revisió del 

programa, per incrementar els 

percentatges. 

Revisar el pla docent del programa 

amb la Direcció del Departament 

Economia, Finances i Comptabilitat 

per garantir que els docents doctors 

tinguin un paper adequat en el 

procés d’aprenentatge. Revisar les 

assignatures impartides en el 

programa i les hores impartides per 

cada perfil de professorat. 

Direcció MF 16-17 17-18 - 

Direcció 

MF 

Deganat 

Professora

t 

No 

% de 

professorat 

doctor.  

% de 

professorat 

doctor 

acreditat. 

Les percentatges del professorat doctor i doctor 

acreditat al programa han estat bons. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs:  

F4 16-17 O S 

Millorar l’adaptació d’estudiants 

que, tot i tenint un perfil molt 

adient pel programa, 

considerem que no tenen prou 

base per cursar algunes de les 

assignatures del programa. 

Afegir un mòdul complementari en el 

Pre-Program que complementi la 

formació en mètodes quantitatius 

dels estudiants que comencen el 

programa per tal de que la taxa de 

rendiment encara millori més. 

Direcció de 

programa 
17-18 18-19 19-20 

Hores de 

professora

t i aula 

No 

Nombre 

d’estudiants 

que cursin el 

mòdul. 

Resultats 

d’aprenentatg

e assolits pels 

alumnats que 

han cursat el 

mòdul nou. 

- 

F5 16-17 O S 

Que els estudiants puguin 

obtenir experiència directe en el 

funcionament dels mercats 

financers i aprendre les funcions 

bàsiques de la professió de 

trader. 

Treballar en el disseny d’una Trading 

Room en el Campus d’ESADE Sant 

Cugat.  

Campus 

Mangement 
17-18 18-19 - 

Campus 

Managem

ent 

No 

Satisfacció 

estudiants. 

Resultats en 

les 

assignatures 

relacionades 

amb els 

mercats 

financers. 

- 
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MIE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de curs anteriors: 

- 14-15 T S 

Incrementar el 

coneixement del nivell 

d’internacionalització 

del programa a través 

de les experiències i 

competències 

desenvolupades pels 

estudiants. 

Insistir en la dimensió internacional en 

cada una de les assignatures a través 

de les activitats desenvolupades al MIE 

i la seva adequada avaluació. Incidir en 

aquest tema a les reunions amb els 

estudiants i a les Juntes Acadèmiques. 

Direcció MIE 

Professorat 

MIE 

15-16 - - 
Direcció 

MIE 
No 

Més 

col·laboracions 

internacionals i 

immersions per 

conèixer 

diferents 

ecosistemes. 

Els estudiants tenen l’oportunitat de realitzar 

intercanvis durant els seus estudis. S’han creat nous 

destins pels Study Tours. 

- 14-15 T S 

Assolir un major control 

de les sessions per 

incrementar 

l’assistència a classe. 

Implementar un enfortiment de la 

política d’assistència i monitoratge de 

les classes. 

Direcció MIE 15-16 - - 
Direcció 

MIE 
No 

Major control 

d’assistència a 

classe. 

Totes les classes tenen un Tas per controlar 

l’assistència a les sessions. La Direcció de programa 

ha fet una forta comunicació. 

Propostes de millores vigents que provenen de curs anteriors: 

E1 14-15 T S 

Tenir una política 

d’avaluació del pla 

d’acció tutorial i de les 

infraestructures. 

Implementar enquestes que recollint el 

grau de satisfacció dels estudiants, amb 

el pla d’acció tutorial i amb les 

infraestructures docents. 

Direcció MIE  

Deganat 

Associat MSc  

Q&DP 

15-16 16-17 - 

Direcció 

MIE  

Q&DP 

No Ítems enquestes 

Aquest curs acadèmic 2016-17 s’ha millorat 

significativament les infraestructures, inaugurant el 

curs acadèmic 2017-18 la Rambla de la Innovació 

amb un nou EGarage, Fusion Point i Decision Lab.  

E2 14-15 EP S 

Millorar la satisfacció 

dels estudiants en 

relació al servei de 

carreres professionals. 

Redefinir l’estratègia conjuntament 

amb la direcció del Servei de Carreres 

Professionals i la Direcció dels MSc’s 

per a una major adequació al perfil del 

programa. 

Direcció MIE  

Deganat 

Associat MSc 

15-16 16-17 17-18 SCP No 

Col·laboracions i 

activitats entre 

SCP i Direcció 

MIE. 

S’han incorporat els Entrepreneurship hubs de 

Silicon Valley, London i  Berlin. I s’està treballat 

estretament amb ESADE Careers per establir més 

contactes amb grans companyies. Es proposa 

continuar amb aquesta acció. 
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MIE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

E3 14-15 EP S 

Reforçar la visió i 

experiència de les 

relacions i activitats 

internacionals. 

Potenciar més experiències a 

l’estranger: estades a Silicon Valley, 

London, Berlin, Shanghai, Bogotà, 

Mumbai. 

Direcció MIE 15-16 16-17 17-18 
Direcció 

MIE 
No 

Més ofertes 

internacionals. 

S’ha ampliat l’oferta d’activitats a l’estranger, s’han 

incorporat les estades a Silicon Valley, Berlin i 

London. 

S’ha incrementat el nombre del professorat 

internacional i del món empresarial a les aules i a les 

activitats extracurriculars. 

Es proposa continuar amb aquesta acció. 

E4 14-15 EP S 

Millorar la visió 

emprenedora i les 

possibles sortides 

professionals a través 

de més activitats fora 

de les aules . 

Oferir més activitats extra-curriculars 

focalitzant en el reforçament de les 

oportunitats de carreres professionals; 

visites a ecosistemes d’emprenedoria i 

reunions amb fundadors d’empreses 

Direcció MIE 15-16 16-17 17-18 
Direcció 

MIE 
No 

Noves ofertes  

Participació de 

guest speakers. 

La participació habitual de convidats guest speakers 

en moltes sessions, proporcionen contactes i 

suggeriments de pràctiques. 

Es desenvolupen meetups quinzenals entre 

estudiants i founders, on els estudiants poden 

obtenir feedback dels seus propis projectes o idees. 

Es proposa continuar amb aquesta acció. 

E5 14-15 T S 

Aconseguir un 

coneixement més ampli 

dels continguts clau en 

els negocis, màrqueting 

i finances 

Reforçar el contingut de les 

assignatures de Finances, Màrqueting i 

Gestió del producte per a tots els 

màsters de management. Modificar 

l’estructura curricular del programa, 

proposant una visió diferent de 

l’optativitat del programa. 

Direcció MIE 15-16 16-17 - 
Direcció 

MIE 
No 

Alinear els cursos 

que s'ofereixen 

en l'oferta de 

cursos 

especialitzats 

S’ha redissenyat aquesta part i ara tots els 

estudiants poden cursar assignatures especialitzades 

en marketing, finances, estratègia avançada i gestió 

de producte.  

Les assignatures especialitzades s'han actualitzat 

substancialment en termes de contingut, estructura 

i professorat docent, tot i que s'han realitzat 

progressos molt bons. Continuarem treballant amb 

aquest objectiu. 
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# 
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t 
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Recursos 

Implica 

modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
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Any 1 Any 2 Any 3 

E6 14-15 EP S 

Proporcionar als 

estudiants una 

mentalitat i comprensió 

més internacional. 

Crear més experiències d’immersió 

internacional d’alta qualitat a 

l’estranger 

Direcció MIE  

Direcció 

MSc’s  

Deganat 

Associat MSc 

15-16 16-17 17-18 
Direcció 

MIE 
No 

Més ofertes 

internacionals. 

S’ha ampliat l’oferta d’activitats a l’estranger: visites 

a empreses internacionals, treball en equips amb 

mes diversitat.  

Els estudiants poden escollir entre les ofertes 

d’activitats a l’estranger Silicon Valley, Londres i 

Berlín.  

S’ha augmentat la capacitat en els study tours per 

facilitar que tots els estudiants interessats puguin 

assistir. 

Es proposa continuar amb aquesta acció. 

E7 14-15 EP S 

Enfortir les oportunitats 

laborals dels estudiants 

a través del 

desenvolupament 

d’activitats 

extracurriculars. 

Visites a ecosistemes innovadors i 

emprenedors. Fer reunions amb 

empreses. Reforçar la relació entre el 

programa i els alumnes, a través d’un 

sistema de tutories. 

Direcció MIE 

Deganat 

Associat MSc  

SCP 

15-16 16-17 17-18 
Direcció 

MIE 
No 

Més oportunitats 

i interaccions 

extracurriculars 

S’ofereixen tres experiències d’immersió mostrant-

los empreses internacionals d'alt creixement en 

cadascun dels ecosistemes de Silicon Valley, Londres 

i Berlín.  

Seguim treballant per augmentar l'exposició a 

l'ecosistema de Barcelona. 

E8 15-16 EP S 

Treballar conjuntament 

amb els Departament 

en el pla docent a partir 

de la revisió del 

programa, per 

incrementar els 

percentatges. 

Revisar el pla docent del programa amb 

la Direccions dels Departaments per 

garantir que els docents doctors 

tinguin un paper adequat en el procés 

d’aprenentatge. 

Revisar les assignatures impartides en 

el programa i les hores impartides per 

cada perfil de professorat. 

Direcció MIE 16-17 17-18 - 

Direcció 

MIE 

Deganat 

Professora

t 

No 

% de professorat 

doctor.  

% de professorat 

doctor acreditat. 

Hi ha una interacció contínua amb els caps de 

departament per assegurar que el professorat pot 

avançar en el seu desenvolupament i que tenim el 

professorat adequat per a les diferents ofertes 

d’assignatures. 
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t 
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ació? 

Indicadors de 
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E9 15-16 EP S 

Millorar l’estructura 

dels cursos i 

l’experiència 

d’aprenentatge. 

Redefinir l’estructura del programa a 

partir de les aportacions del 

professorat de les assignatures. 

Direcció MIE 16-17 17-18 - 
Direcció 

MIE 
Si 

Satisfacció 

estudiantat i 

professorat amb 

el programa. 

Hi ha una contínua interacció i intercanvi entre el 

professorat per identificar els punts més febles del 

programa i actualitzar-lo en termes d'estructura i 

contingut.  

Es dóna especial èmfasi en continuar avançant en les 

diferents ofertes d'aprenentatge extracurricular i en 

les connexions amb la pràctica. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs:  

E10 16-17 O S 

Millorar la coordinació 

entre el professorat del 

programa donant més 

atenció al continguts de 

les assignatures que 

s’imparteixen. 

Desenvolupar eines de comunicació 

addicionals i convocar més 

esdeveniments que facilitin el procés 

de coordinació.  

Augmentar les interaccions personals 

del programa.  

Fomentar l'intercanvi de mètodes de 

treball, Best practices, etc. 

Direcció MIE 17-18 18-19 19-20 
Direcció 

MIE 
No 

 

Nombre 

d’interaccions en 

persona i on-line. 

Satisfacció del 

programa i de les 

assignatures. 

- 

E11 16-17 O S 

El professorat del MIE 
ha d’assegurar 
l’actualització del 
contingut de les 
assignatures que 
imparteix al programa 
d’acord amb el món 
real. 

Involucrar més professionals a l’aula, i 

les experiències sobre projectes. 

Fomenta al professorat la inclusió de 

nous conceptes. 

Direcció MIE 17-18 18-19 19-20 

Direcció 
MIE  

Professora

t del 

programa 

No 

Nombre de 

mètodes de 

docència aplicats. 

- 
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# 
A
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t 

O
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n

 
Objectius Accions Responsable 
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modific

ació? 

Indicadors de 

resultats 
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Any 1 Any 2 Any 3 

E12 16-17 O S 

Millorar més 
l’experiència educativa 
més enllà de l’aula, que 
els permeti també 
mantenir el contacte 
amb un programa un 
cop finalitzat, 
incorporant activitats 
addicionals que 
assegurin la interacció 
directa amb la pràctica 
professional i 
proporcionin un millor 
auto-aprenentatge. 
Això assegura que els 
estudiants mentint al 
dia els seus 
coneixements durant i 
desprès de la 
finalització del 
programa 

Inauguració el curs acadèmic 2017-18 

la Rambla de la Innovació amb un nou 

EGarage, Fusion Point i Decision Lab. 

Campus 

Managemen

t 

17-18 - - 

Campus 

Managem

ent 

No 
Satisfacció 

estudiantat.  
- 
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