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APROVACIÓ
Òrgan Data

Consell de Facultat de Ciències Socials de Manresa 16/12/2022

Consell de Govern de la Universitat 21/12/2022

Dimensió 
codi

Dimensió literal Subestà
ndard 
codi

Subestàndard literal Acció Titulacions Executant Data Caràcter Origen Identificació informe/s 
avaluació

Progrés

1 Qualitat del programa 
formatiu

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.

Afegir a la memòria les instal·lacions de la FCScM (apartat 
7).

GMEI-09UVUM Director Titulació, 
OTVOA

ag-19 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IM GMEI-09UVUM, 2015 100%

1 Qualitat del programa 
formatiu

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.

Modificar la memòria en base a les accions 
desenvolupades en les assignatures d’Estadística i 
Matemàtiques.

GADE-15UVUM Director Titulació, 
OTVOA

des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 0%

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Introduir canvis en el pla d’estudis del Grau en 
Administració i Direcció d'Empreses GADE-15UM, 2022  

GADE-15UVUM Direcció titulació
OTVOA

des-22 Interna Seguiment_Tit

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Desenvolupar pla de màrqueting específic dels estudis per 
donar a conèixer els graus.

GMEI-09UVUM Director d’estudis, 
Responsable de màrqueting

2014
2016

Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

-  
GMEI-09UVUM 75%

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Establir major vincle entre els estudiants del grau i les 
empreses en el procés formatiu dels estudiants.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Director d’estudis nov-19 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Constituir una comissió de treball del grau en ADE dels dos 
Campus per desenvolupar la modalitat dual del grau.

GADE-15UVUM Director d’estudis nov-19 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 25% 

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Monitoritzar l’oferta i la demanda dels estudis d’ADE en la 
zona d’influència de UManresa (Empresa).

GADE-15UVUM Director d’estudis des-21 Externa_Req (diferida) 
GADE-15UVUM

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 50% 

1 Qualitat del programa 
formatiu

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

Consolidar el nombre Beques Talent atorgades als alumnes 
d’ADE.

GADE-15UVUM Director d’estudis des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 100% 

1 Qualitat del programa 
formatiu

1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent 
adequats.

Agendar reunions bianuals entre les coordinacions o 
direccions de la titulació del Campus Vic i Manresa per 
tractar temes del pla d’estudis.

GADE-15UVUM Director d’estudis des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 25% 

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Revisar la informació de la web i assegurar que a les 
diverses pestanyes, en funció de cada idioma, hi hagi la 
informació traduïda. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà, Comunicació i 
màrqueting

des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 50% 
GMEI-09UVUM 50%

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Incorporar a la secció de "Pràctiques Externes" un enllaç a 
la guia docent de l'assignatura.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà, Comunicació i 
màrqueting

des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 100% 
GMEI-09UVUM 100%

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Reestructurar la informació del POAT. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Adjunt a Vicerectorat des-21 Interna Seguiment_Tit - GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Millorar la informació pública de la web principalment de 
l’apartat de pràctiques i mobilitat.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Actualitzar el disseny procedimental dins de l’SGIQ per la 
Gestió de la Informació i rendiment de comptes.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Homogeneïtzar la informació del títol que es troba en 
diferents webs (FUBages i UVic-UCC).

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Situar l’enllaç RUCT a l’apartat de Qualitat de la pàgina web 
del títol.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Revisar les quies docents publicades al web. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Revisar i actualitzar les referències a les normatives. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Garantir que l’estudiantat rep la informació previ a la 
matrícula de les assignatures que s’imparteixen en anglès.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Gestió Acadèmica des-22 Interna Seguiment_Tit -
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2 Pertinència de la 
informació pública

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

Millorar la difusió pública dels resultats acadèmica i de 
satisfacció dels títols a la web.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Optimitzar la ubicació de la informació sobre els resultats 
acadèmics i de satisfacció i que apareguin de forma 
intuïtiva, visualitzant un resum d’indicadors clau.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Arreglar l’error de la informació disponible a l’apartat dels 
Estudis d’Inserció laboral on s’obria l’informe de MEI.

GMEI-09UVUM Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Establir i difondre els resultats de satisfacció evidenciant 
únicament els models d’enquestes.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Englobar totes les enquestes en el mateix apartat per a 
localitzar la informació de manera més fàcil. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Identificar junt als resultats de les enquestes l’escala de 
mesura. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Publicar els indicadors de rendiment acadèmic i de 
satisfacció de forma més desagregada. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Mostrar al web un quadre de comandament que permeti un 
anàlisi de l’evolució temporal 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Presentar informació més completa dels resultats de les 
enquestes de satisfacció, amb la informació més 
desglossada.  

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Publicar tots els procediments de l’SGIQ que figuren al 
mapa de processos.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Homogeneïtzar la informació disponible a la web de l’SGIQ 
de la FUBages, que contrasta amb la informació que surt a 
la web de la UVic-UCC.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Revisar els enllaços de la política de qualitat i resultats dels 
grups d’interès.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

2 Pertinència de la 
informació pública

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

Publicar els informes d’avaluació externa sense accedir al 
portal AQU. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el 
disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 
titulacions.

Implementar sessions de treball periòdiques entre la tècnica 
de qualitat del centre i l’Oficina Tècnica del Vicerectorat 
d’Ordenació acadèmica.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

OTVOA, Unitat de Qualitat des-22 Interna Seguiment_Tit -

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

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

Sistematitzar la recollida de la informació de la bústia de 
queixes i suggeriments per al seu posterior anàlisi i millora.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-19 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 50% 
GMEI-09UVUM 50%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

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

Posar en valor els resultats de l’enquesta de satisfacció 
amb la docència impartida, i l’enquesta de satisfacció de les 
Àrees, Serveis i Infraestructures.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-21 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

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

Augmentar la participació dels estudiants a les enquestes 
de satisfacció.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

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

Generar feedback amb els estudiants, informant-los de les 
millores conseqüents de la seva participació a les 
enquestes.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Unitat de Qualitat des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 100% 
GMEI-09UVUM 100%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.

Fer una revisió profunda dels mapes de processos i dels 
processos d’universitat i dels de campus per a elaborar un 
nou SGIQ.-Model d’SGIQ en format de fitxes a la web, àgil i 
fàcil de consultar (GIC)

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà, Unitat de Qualitat, 
AdQ

2015 Externa_Req (diferida) 
GMEI-09UVUM

Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

IA GMEI-09UVUM, 2016 GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

2



PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE MANRESA
Aprovat CGU 21.12.2022. Aprovat Consell FCScM 16.12.2022. ISQ 2022.  

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.

Implementar el Comitè de Qualitat del Centre. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà, Unitat de Qualitat febr-19 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

IAE GMEI-09UVUM, 2016 GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.

Dissenyar un Programa informàtic de Gestió de la Qualitat. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

OTVOA febr-19 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

IAE GMEI-09UVUM, 2016 GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

3 Eficàcia del sistema 
de garantia interna de 
la qualitat

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.

Posar en relació cada objectiu del PMQ amb el 
corresponent procés de l'SGIQ, concretant indicadors i 
metes, per emmarcar cadascuna de les accions dins 
l'SGIQ.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà, Unitat de Qualitat, 
AdQ

des-21 Interna Seguiment_Tit - 0%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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.

Incrementar professorat doctor i acreditat. GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Director general de la FUB i 
Degà

2015 Externa_Req (diferida) 
GADE-15UVUM

Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

IA GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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.

Potenciar el perfil investigador del professorat per adequar-
lo als requisits necessaris d'una titulació de grau

GADE-15UVUM Director general de la FUB i 
Degà

des-21 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 75%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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.

Augmentar el nombre de tutors de TFG doctors GADE-15UVUM Director general de la FUB i 
Degà

des-21 Externa_Rec 
(voluntària)

 Acreditació_Tit IA GADE-15UVUM, 2021 GADE-15UVUM 75%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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

Augmentar el nombre de professorat a temps complet. GMEI-09UVUM Director general de la FUB i 
Degà

2015 Interna Seguiment_Tit - GMEI-09UVUM 50%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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

Elaborar un PE d’internacionalització pel PDI del Campus 
Manresa en consonància amb el PE de la UVic-UCC.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Vicerector Campus 
Manresa, Responsable 
Internacional

febr-18 Interna Seguiment_Tit - GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

4 Adequació del 
professorat al 
programa formatiu

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

Reprendre l’avaluació de professorat  GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Deganats, Unitat de Qualitat dic-22 Interna Seguiment_Tit -

5 Eficàcia dels sistemes 
de suport a 
l’aprenentatge

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

Millorar els serveis o les activitats d'orientació a través de 
l'activitat Tarda d’orientació , amb la visita de personal dels 
Serveis Territorials que expliquen el funcionament de les 
llistes de Departament, d’un sindicat, i de presentació de 
màsters i postgraus de la nostra universitat.

GMEI-09UVUM Degans, Director dels 
estudis,

des-19 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GMEI-09UVUM, 2016  GMEI-09UVUM 100%

5 Eficàcia dels sistemes 
de suport a 
l’aprenentatge

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

Millorar els serveis o les activitats d'orientació a través de 
les Tutories individualitzades de tancament del període 
universitari on es comenten i/o resolen aspectes 
d’orientació sobre el futur professional.

GMEI-09UVUM Degans, Director dels 
estudis,

43800 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GMEI-09UVUM, 2016  GMEI-09UVUM 100%

5 Eficàcia dels sistemes 
de suport a 
l’aprenentatge

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

Elaborar un PE d’internacionalització del Campus Manresa 
en consonància amb el PE de la UVic-UCC. 

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Vicerector Campus 
Manresa, Responsable 
Internacional

febr-18 Interna Seguiment_Tit - GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

5 Eficàcia dels sistemes 
de suport a 
l’aprenentatge

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

Potenciar el desplegament del POAT a nivell del 
professorat.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Adjunt a Vicerectorat dic-22 Interna Seguiment_Tit

5 Eficàcia dels sistemes 
de suport a 
l’aprenentatge

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

Seguir desenvolupant un Pla de digitalització institucional 
que faciliti entre altres coses, una millor tasca de gestió i 
organització interna.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Director General, 
Departament Sistemes 
d’Informació

febr-19 Interna Seguiment_Tit - GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb 
els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES 
de la titulació.

Incloure més ús de l’anglès a la docència. GMEI-09UVUM Director d’estudis 2014 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

IAE GMEI-09UVUM, 2016 GMEI-09UVUM 100%

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb 
els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES 
de la titulació.

Realitzar docència en anglès en assignatures de la Menció 
d’Internacionalització de l’empresa.  

GADE-15UVUM Director d’estudis febr-19 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 75%

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb 
els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES 
de la titulació.

Analitzar per matèries i assignatures per evitar possibles 
solapaments de continguts realitzant una anàlisi per 
matèries i assignatures en el nou grau.

GMEI-09UVUM Director dels estudis i equip 
docent

2014 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GMEI-09UVUM, 2016 
(pla UAB)

GMEI-09UVUM 100%
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6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Introduir la metodologia de simulació en aquelles 
assignatures que siguin més adequades. 

GMEI-09UVUM Director d’estudis, 
responsable simulació

febr-19 Interna Seguiment_Tit - GMEI-09UVUM 75%

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Incorporar un treball integrat i pràctic dins de la Menció 
d'Internacionalització de l’empresa.

GADE-15UVUM Director d’estudis, 
coordinador estudis

febr-19 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 50% 

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Analitzar els resultats en les assignatures en les quals s’han 
introduït activitats d’autoavaluació i de coavaluació per fer-
les extensives a més assignatures.

GMEI-09UVUM Director dels estudis 2015 Externa_Rec 
(voluntària)

Acreditació_Tit IAE GMEI-09UVUM, 2016 GMEI-09UVUM 100%

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Implementar el  programa Accions Integradores: acció 
formativa global que potencia les competències 
transversals.

GMEI-09UVUM Director i coordinador dels 
estudis

2015 Externa_Rec 
(voluntària)

Seguiment_Tit IAE GMEI-09UVUM, 2016 GMEI-15UVUM 75% 

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Dissenyar la modalitat semipresencial de MEI i sol·licitar la 
modificació corresponent a AQU. 

GMEI-09UVUM Director d’Estudis, Unitat 
d’Innovació Docent

des-20 Interna Seguiment_Tit - GMEI-15UVUM 50% 

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Planificar una franja horària comuna als 4 cursos per 
facilitar la incorporació de propostes adreçades a treballar 
les competències transversals.

GMEI-09UVUM Director i coordinador dels 
estudis

des-22 Interna Seguiment_Tit

6 Qualitat dels resultats 
dels programes 
formatius

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

Crear un Consell assessor amb les funcions d’assessorar la 
Facultat en el desplegament d’accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels estudis amb l’àmbit professional, 
social i de transferència de coneixement, d’acord amb el 
Reglament de Facultats.

GADE-15UVUM 
GMEI-09UVUM

Degà 2016 Interna Seguiment_Tit 
Acreditació_Tit

- GADE-15UVUM 75% 
GMEI-09UVUM 75%
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