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1. DADES IDENTIFICADORES

Universitat

Universitat de Girona

Nom del Centre

Escola Universitària MEDITERRANI

Dades de contacte

Edifici Mediterrani
c/ Rocafort, 104
08015 Barcelona
Telèfon: 608808000
www.mediterrani.com
e-mail: mediterrani@mediterrani.com

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment
Nom i cognoms
Blanca Braut Perulles

Olga Domínguez Pidal

Càrrec

Responsabilitat

Directora

Presidenta del CQC i responsable
de Qualitat de l’EU Mediterrani

Cap de la Secretaria Acadèmica

Anàlisi d’Indicadors

Composició de la Comissió de Qualitat del Centre Docent que aprova l’informe de seguiment
(allargueu / escurceu la llista tant com us calgui)
Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

Directora

Presidenta de la CQC i
Responsable de Qualitat del
Centre.

Oscar Gutiérrez

PDI / Cap del departament
d’Empresa.

Coordinador de l’estudi de Grau
en Màrquèting

Joan Francesc Fondevila

PDI/ Coordinador TFG i del Grup
de Recerca SIMPED

Professor del departament
d’Empresa

PDI / Coordinador pràctiques GM

Professor del departament
d’Empresa

Agathe Guerrero

Estudiant 4rt curs del Grau en
Màrqueting

Estudiant del Grau en Màrqueting

Olga Domínguez Pidal

Cap de Secretaria Acadèmica

Secretaria Acadèmica

Montserrat Escudero Barau

PAS

Representant del PAS

Blanca Braut Perulles

Lluís Feliu
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Sergi Serra

CEO Bicimarket.com

Representant extern

Eulogio Arza Casarello

Administrador de l’EUM

Secretari

Pilar del Acebo

Tècnica GPA

Membre del GPA
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Titulacions impartides al Centre
Denominació

Codi RUCT

Crèdits
ECTS

Any
d’implantació

Responsable
ensenyament/
Coordinador de
màster

Grau en Turisme

2500329

240

2009

Blanca Braut Perulles

Grau en Màrqueting

2502948

240

2013

Blanca Braut Perulles

Data d’aprovació de l’informe de seguiment:




Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió 18/05/2018
Aprovada per la Junta de Facultat/Escola en la sessió 02/07/2018
Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió .......
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC)

AQU Catalunya estableix que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el
procediment d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als informes
d’acreditació. Tanmateix, i per tal de centrar la reflexió en els aspectes més rellevants, els ISC anuals
consistiran en la valoració dels apartats 3 (Valoració de l’assoliment dels estàndards de qualitat) i 4
(Valoració i proposta del pla de millora).
L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del SGIQ de la UdG P4 Seguiment dels
resultats i millora de la titulació.
Per a la seva elaboració s’han utilitzat tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el corpus
d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU
Catalunya i facilitats per la Universitat i el centre. Totes aquestes evidències estan recollides en un aplicatiu
informàtic que està a disposició dels membres de la Comissió de Qualitat del Centre.
El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i
funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis
de la Universitat de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de
Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius
a les titulacions oficials de cada centre docent. La CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i
desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de
màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent. Ha estat
aquesta Comissió de Qualitat del centre qui ha analitzat les evidències i aprovat aquest informe de seguiment
i el pla de millora en la seva sessió de data 18 de maig de 2018.
No s’han trobat especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit per a
l’anàlisi del Grau en Màrqueting. Val a dir que el seguiment del Grau en Màrqueting es fa tot just després
d’haver passat la visita d’acreditació del Grau en Turisme, així doncs, els objectius de millora són els que
s’han definit durant el procés d’acreditació del Grau en Turisme i que afecten al Grau en Màrqueting.
La Comissió de Qualitat del centre ha aprovat aquest informe de seguiment i el pla de millora en la sessió del
18/05/2018.
La Junta de Govern del centre ha aprovat l’ISC en la sessió 02 de juliol de 2018. La Comissió de Qualitat de la
Universitat l’ha aprovat en la sessió xxx, de xxx de xxx de 2018.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
Estàndard 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.
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.
En relació a aquest subestàndard, en el curs 16/17 s’ha graduat la primera promoció de graduats en
màrqueting. Així mateix una vegada fet el seguiment de la titulació s’ha pogut comprovar que
durant les pràctiques en empreses a molts dels nostres estudiants els hi han demanat
coneixements de software aplicat al disseny multimèdia d’una banda i de l’altra coneixement
d’innovacions on les TICs són un partner imprescindibles. Vists aquests requeriments per part de
les empreses, el Departament d’Empresa de l’EUM ha aprovat programar dues noves assignatures
optatives per ael curs 17/18 i s’ha obert una nova acció de millora: ISC/18/01, que està recollida en
el Pla de Millora.
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.
Taules per als graus
Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula
Titulació: Nom titulació

Curs
2013-2014

Places ofertes
Demanda 1era opció
Estudiants de nou ingrés
Percentatge d’accés en primera preferència
Percentatge d’accés en matricula a setembre *

60
10
32
0,17
56,25

Curs
2014-15
60
63
76
1,0
19,74

Curs
2015-16
60
61
67
1,05
19,40

Curs
2016-2017
60
63
68
1,06
17,65

La taula 1.1 no mostra un canvi significatiu en relació a l’oferta, demanda i matrícula.
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Taula 1.2. Nota de tall
Curs
2013-2014

Curs
2014-15

Curs 201516

Curs
2016-2017

5
5

5
5

5
5

5
5

Nota de tall juny PAU
Nota de tall juny CFGS*

La nota de tall del Grau en Màrqueting ha estat fins ara sempre un 5.

Taula 1.3. Nota d’accés
Curs 201617
Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

Percentatge de nota d’accés
5-6
52,86
18,75

6-7

7-8

37,14
50

8-9

7,86
23,75

2,14
6,25

+9
1,25

* Pendent disponibilitat Winddat

El percentatge de nota d’accés del curs 16/17 va en la mateixa línia que el del curs 15/16.
Taula 1.4. Via d’accés
Curs 2016-17

N

%

Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

38
12

55,88
17,65

1
17

1,47
25

En aquest curs s’ha reduït significament l’ingrés d’estudiants procedent dels CFGS. En els tres últims cursos
estaven en una mitjana de quasi el 40% i en el curs 16/17 pràcticament ha baixat a la meitat. Això creiem que
és degut a que en el curs 2015-16 es va cursar per última vegada el CFGS de Comercial i Màrqueting, que era
un CFGS de 1 any de durada, i del que ens provenien molts estudiants. Durant el curs 16/17 aquest cicle
formatiu va ser substituït pel CFGS Màrqueting i Publicitat que és de 2 anys acadèmics.
Aquest descens en la matriculació d’estudiant de CFGS ja es va preveure en l’informe de seguiment del curs
2015/16.
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

IAE/16/01

Objectiu

Incrementar la
participació dels
representats del
estudiants en el
diferents òrgans de
l’EUM

Seguiment de les accions

Indicadors
assolits

Acció 1: En les diverses reunions de la CQ s’ha
informat als estudiants sobre la seva participació en
els diferents òrgans.

SI

Acció 2: S’ha deixar la franja horària dels divendres
del segon semestre lliure de classe.

SI

Acció 3: S’ha convidat als estudiants per a que
participin en els diferents organismes de
participació de l’EUM.

SI

Tancat

No

80%

ISC/17/01

Modificar els Informes
Finals d’Assignatures
(IFA) per adequar-los
als requeriments dels
informes d’AQU

Acció 1: Disposar del nou formulari IFA aprovat per
la CQEUM. A partir del 2on semestre del curs 16/17
tots els IFAs es van presentar amb el nou format i
juntament amb totes les evidències

SI

SI

100%

En relació a l’IAE/16/01 s’han fet totes les accions previstes, però els indicadors no han estat assolits, ja que
en molts casos no s’ha pogut incrementar la participació dels estudiants. Aquesta acció seguirà oberta durant
el curs 17/18 i es farà un seguiment a finals de curs.
D’altra banda, l’ISC/17/01 ha estat assolit al 100% i la nova IFA, juntament amb el nou protocol d’entrega i
arxiu dels IFAs està totalment implantat.
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:

Codi

Objectiu

Crear una normativa interna
de a tots els estudiants
ISC/17/02 matriculats a un grau
universitari de l’EUM

Seguiment de les accions
Estava previst aprovar aquesta
normativa a la CQEUM del 23/06/2017
però finalment no és va arribar a temps
per acabar-la, ja que el debat entre els
diferents departaments de l’EUM era
intens. Tenint en compte aquesta
situació, es decideix seguir treballant
internament en la seva elaboració per
poder aprobar el reglament en la propera
convocatòria de CQEUM 2018.

Indicadors
Tancat
assolits

No
No
40%

A la Guia es diu: Es recomana que a l’ISC es faci una valoració de l’assoliment de cadascun d’aquests estàndards.Així
doncs, caldria finalitzar cada estàndard amb una frase de l’estil:
Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte de l’estàndard 1: Qualitat del
Programa Formatiu creiem que la valoració assolida és: assolit./assolit amb condicions/no assolit
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció
Pàgina web de l’Escola Universitària
Mediterrani
Pàgina web de la Universitat de Girona

Enllaços

Pàgina web de Qualitat de la UdG

www2.udg.edu/udgqualitat/

Pàgina web de Qualitat de l’EUM

https://www.mediterrani.com/ca/qualitat

https://www.mediterrani.com
https://www.udg.edu/ca/directori

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

IAI/16/02

Objectiu

Disposar d’informació
sobre el claustre docent de
l’EUM, tan a la web de
l’EUM com a la plana
personal de la web UdG

Seguiment de les accions

Indicadors
assolits

Tancat

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

Acció 1: Crear el nou apartat de claustre
docent a la web de l’EUM.

Con formato: Fuente: 9 pto

Aquesta acció s’ha realitzat correctament i a
l’actual web de l’EUM s’incorpora informació
sobre el CV del professorat. Així mateix, s’ha
establert el protocol de comunicació interna
del quadre docent de cada curs al departament
de comunicació de l’EUM per a que en tot
moment tingui la informació actualitzada a la
web de l’EUM. El 100% dels professors que
intervenen en els diferents graus de l’EUM
estan inclosos en la web, tal i com s’estableix
en el requeriment del llindar establert en
aquesta acció.

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

SI

SI

100%

100%

Acció 2: Actualitzar la pàgina personal dels
docents a la web de la UdG.

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

En el seguiment del curs 16/17 s’ha pogut
acreditar que el 100% del PDI de l’EUM té la
seva plana personal actualitzada a la web de la
UdG.
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IAI/16/03

La informació pública de
les assignatures no només
ha d'estar disponible en
català, sinó que es pugui
disposar en tots els
idiomes d'impartició.

En l’anterior informe d’acreditació es va obrir
aquest objectiu que és comú a tots els títols de
la UdG. Fet el seguiment durant el mes de
març de 2018, la informació pública no està
disponible en els idiomes d’impartició

Con formato: Fuente: Georgia
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

NO

NO

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

30%

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Con formato: Fuente: 9 pto

Indicadors
assolits

Acció 1: Reestructuració de la pàgina web

NO

de qualitat que recollirà la política de
qualitat de la UdG i les dades agregades

50%

Con formato: Fuente: 9 pto

Tancat

Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: 9 pto

del Sistema de Garantia Interna de

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

Qualitat.

Con formato: Fuente: 9 pto

Donar àmplia informació

IAI/16/04
(ISU/17/01)

Con formato: Fuente: 9 pto

pública en la web a

S’ha reestructurat la plana de qualitat en

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

disposició de tots els

l’apartat VSMA per tal que ofereixi tots

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

grups d’interès sobre el

els informes de verificació, seguiment,

Con formato: Fuente: 9 pto

SGIQ de la UdG i del
centre, dels informe que
sorgeixen i de les
evidències que ho
acrediten.

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

modificació i acreditació de totes les
titulacions de la UdG. No s’ha avançat prou,
encara, en allò relacionat amb el

NO

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

SGIQ. Cal avançar en la recollida i anàlisi

Con formato: Fuente: 9 pto

dels indicadors dels SGIQ

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

Acció 2: Creació de la pàgina web de l’EUM
amb informació exhaustiva sobre el
seu SGIC, la vida de les titulacions i les

Con formato: Fuente: 9 pto

SI

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

100%

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

evidències que en fa referència.

Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

L’EUM ja disposa de la plana web de

Con formato: Fuente: 9 pto

qualitat on es recull tota la informació

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

relativa als informes resultats del marc

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto

VSMA, juntament amb el SGIQ de l’EUM.

Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
Con formato: Fuente: Georgia, 9 pto
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2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
El SGIQ de l’EUM es públic i es pot consultar en aquest link :
https://www.mediterrani.com/ca/qualitat/

Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte de l’estàndard 2:
Pertinènça de la Informació Pública, creiem que la valoració assolida és : Assolit.

Informe de seguiment del curs 2016-2017 – Escola Universitària MEDITERRANI

15/39

Informe de Seguiment del curs 2016-2017
GRAU EN MÀRQUETING
Escola Universitària MEDITERRANI

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el
seguiment i l’acreditació de les titulacions.
L’Escola Universitària Mediterrani disposa del SGIQ que es va començar a implantar l’any 2002 i es va acreditar sota la
Norma ISO per la certificadora AENOR. La implantació del SGIQ ens ha permès mantenir uns estàndards de qualitat
alts i entrar en la cultura de la millora continua de les titulacions i la institució. D’altra banda, com a centre adscrit,
l’EUM ha de seguir el SGIQ de la UdG i per aquest motiu tots els nostres procediments s’han anat actualitzant amb els
criteris del SGIQ UdG. Així doncs a nivell macro organitzatiu es segueix el SGIQ UdG i el SGIQ EUM és el sistema de
qualitat operatiu a nivell de centre. La següent taula mostra la sinèrgia entre els dos sistemes de qualitat:
Taula 1
PROCEDIMENTS SGIQ UDG
P1_ Definició del marc de SGIQ UdG
P4_Seguiment dels resultats i millora de la titulació
P21_Avaluació de la inserció
P22_Procés de difusió pública
P28_Acreditació de titulacions
P29_Revisió del SGIQ
P2_Disseny, modificació i extinció de titulació
P3_Planifiació i impartició de la docència

PROCEDIMENTS SIGQ EUM
05.PR.01_Definició i comunicació de la política i els
objectius de qualitat
05.PR.02_Revisió del sistema
08.PR.09_Avaluació de la inserció laboral dels graduats
05.PR.03_Comuncació interna
05.PR.02_Revisió del sistema

07.PR.03_Disseny del programa
07.PR.10_Realització del curs
P5_Captació del estudiants, admissió i matrícula
07.PR.01_Captació
07.PR.02_Admissió
P6_Atenció i tutorització dels estudiants
07.PR.17_Atenció i tutorització de l’estudiant
P7_Mobilitat dels estudiants
07.PR.16_Gestió de la mobilitat Erasmus
P8_Gestió de l’orientació professional
Relacionat amb aquest procediment, a l’EUM fem les
accions del CV competencial i de la borsa de treball, i ja
tenim establert el procediment, tal i com s’exposa a
IAI/16/05
P9_Gestió de les pràctiques externes
07.PR.08_Pràctiques nacionals i internacionals
P10_Gestió de les incidències, reclamacions i 08.PR.04_Gestió d’incidències, no conformitats i
suggeriments
reclamacions
P11_Mecanismes que regulen i informen sobre normatives que afecten els estudiants
P12_Accés del personal acadèmic
06.PR.01_Captació i selecció del PDI i PAS
P13_Procés de gestió de la formació del personal docent
06.PR.02_Gestió de la formació del personal
i investigador
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P15_Procés de captació i selecció del personal
d’administració i serveis
P16_Procés de definició i implementació del pla de
formació del PAS
P18_Gestió de recursos materials i serveis
P19_Anàlisi dels resultats acadèmics
P20_Procés d’administració i anàlisi de les enquestes de
docència

06.PR.01_Captació i selecció del PDI i PAS
06.PR.02_Gestió de la formació del personal
06.PR.03_Planificació i realització del manteniment
08.PR.05_Anàlisi de dades i millora continua
08.PR.08_Avaluació PDI

En total el SGIQ de l’EUM té 19 procediments propis i 4 procediments del SGIQ de la UdG són transversals: P28, P2,
P11 i P12 (files ombrejades de color blau).

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

resultats
resultats

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

Acció 1: Revisió i nou
redactat de l’enquestes de
docència.

No

Atesa la importància i

0%

transcendència d’aquesta
acció s’ha cregut oportú
esperar els resultats de les
Establir un nou procediment
de recollida d’informació dels
IAI/16/06
(ISU/17/02)

eleccions a nou Rector.

estudiants sobre l’avaluació

Acció 2: Revisió del

docent del professorat i un

procediment si s’escau.

nou model d’enquesta.

S’ha implementat la

No
50%

interfície amb dades
desagregades i
comparades amb una bona
acollida per part dels

NO

responsables. Aquesta

70%

vista permet una anàlisi
detallada dels resultats.
Falta avançar en el
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procediment d’administració
de les enquestes que resta
pendent, com ja hem dit, de
la revisió i aprovació per
part del nou, si escau, equip
rectoral.

Acció 1: Establir una
sistemàtica de recollida

NO
10%

d’informació de la
satisfacció dels estudiants
amb els recursos materials
i les instal·lacions

IAI/16/08
(ISU/17/04)

Definir i implementar

S’ha fet un informe per al

enquestes de satisfacció dels

Vicerectorat sobre la

NO

estudiants amb els recursos
materials i les instal·lacions

necessitat d’implantar
enquestes per a la

5%

docents

recollida de l’opinió dels
diferents grups d’interès,
juntament amb un
cronograma per a la seva
implantació.
Acció 2: Administració de
l’enquesta
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la
seva millora continua.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi
Objectiu
Seguiment de les accions
Indicadors assolits

Tancat

Acció 1: Crear Junta Alumni

IAI/16/05

Disposar de la secció
“Alumni” per
potenciar l’orientació
professional dels
titulats com la relació
amb l’EUM i crear el
procediment 07.PR.18
de gestió de
l’orientació
professional, on
s’incloguin totes les
accions que es
realitzen al respecte i
que tingui traçabilitat
amb el procediment
8_ Gestió de
l’orientació
professional del SGIQ
de l’UdG.

S’està
treballant
en
l’el·laboració de la normativa
Alumni i s’està parlant amb les
persones que formarien part de
la Junta.

NO

NO

10%

0%

NO
0%

NO
0%

NO
0%

NO
0%

Acció 2: Comunicació pública
de les accions Alumni I
realització de les mateixes.
Encara no s’ha fet cap
comunicació pública de les
accions Alumni, ja que les
activitats s’iniciaran en el curs
18/19.
Acció 3: Creació del
procediment 07.PR.18 Gestió de
l’orientació professional.
Aquest procediment el crearà la
junta Alumni.
Acció 1: Revisió progressiva
dels procediments del SGIQ
institucional I adaptació a
nivell de centre.

IAI/16/09
(ISU/17/05)

Transformar el SGIQ
institucional en el
SGIQ del centre
docent, ajustat a les
dinàmiques i a la
realitat dels propi
centre.

S’ha explicat als responsables de
qualitat del centre la necessitat
de la revisió i adaptació dels
procediments per tal d’anar, a
mitjà termini, a l’acreditació del
SGIQ. S’ha marcat un calendari i
un procediment per a aquesta
revisió. S’ha fet una primera
tasca d’informació però
cal començar a desenvolupar la
tasca de definició del SGIQ de
centre.

NO
10%

NO
20%

Acció 2: Revsió dels
procediments del SGIQ d’abast
general de la UdG.
Es disposa ja, de 10
procediments revisats I
actualitzats dels 15 assignats a
serveis generals de la
universitat. S’està avançant en
l’actualització dels processos
generals d’universitat per tal de
poder després adaptar-los als
centres.
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Acció 1: Elaboració d’un
curriculum compentencial a
tots els titulats.

IAI/16/10

Millorar la inserció
laboral dels titulats en
funcions
universitàries.

S’ha realitzat la campanya de CV
Competencial a tots els graduats
de la promoció 16/17 i s’ha
enviat a les empreses escollides
per cada estudiant. Aquesta
acció ha estat molt ben rebuda
per les empreses ja que focalitza
les competencies dels graduats.
Segons l’Informe d’Inserció
Laborals dels Graduats 2017
d’AQU, el 87,7% dels graduats
estan treballant i el 47%
desenvolupa funcions
universitàries. L’anterior
referent era de la promoció
2014, en el que el 81,6% estava
ocupada i només el 22%
desenvolupava funcions
universitàries. Així doncs, s’ha
incrementat el rati més de 25
punts, superant el llindar
d’acceptació establert.

SI
100%

SI
100%

Acció 1: Fomentar que el PDI de
l’EUM es doctori: flexibilització
d’horaris i paquet econòmic.

IAI/16/11

Fomentar que el PDI
de l’EUM no doctor es
doctori i que el doctor
s’acrediti.

El curs 16/17 hi ha hagut 3
professors que hang audit
d’aquest programa i s’han
doctorat. El llindar d’acceptació
establert és d’1 doctor per curs
de mitjana. Els resultats
obtinguts mostren que s’ha
millorat la titulació acadèmica
del PDI i que les estratègies
implementades estan
funcionant.

SI
100%

SI
100%

Acció 2: Fomentar que el PDI
doctor de l’EUM s’acrediti:
flexibilització d’horaris, paquet
economic i ajuda a la traducció
de textos.
En el curs 16/17 hi ha hagut 1
professor que ha gaudit d’aquest
programa i s’ha acreditat. El
llindar d’acceptació establert és
d’1 professor doctor acreditat
per curs de mitjana. Els resultats
obtinguts mostren que s’ha
millorat la titulació acadèmica
del PDI i que els estratègies
implementades estan funcionant
correctament.
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Acció 1: Passar un qüestionari
als graduats de cada promoció
als 6 mesos de graduar-se.
Aquest qüestionari fa 3 anys que
se li passa als graduats GT i
durant el mes d’abril se li
passaarà a la primera promoció
del GM.

SI
100%

Acció 2: Passar un qüestionari
als graduats 36 mesos desprès
de graduar-se.
IAI/16/12

Conèixer dades sobre
la inserció laboral dels
graduats

Durant el curs 16-17 s’ha Passat
per primera vegada aquest
qüestionari als estudiants de GT.
Als estudiants de GM es passarà
per primera vegada al curs
20/21.

NO
33%

NO
40%

Acció 3: Rebre els resultats
d’enquesta de satisfacció dels
titulats universitaris UdG i
EUM.
El responsible d’aquesta acció és
el Gabinet de Planificació i
Avaluació. Només disposem del
resultat de la promoció 2014 GT.
Cal disposar d’informació de les
demés promocions i de tots els
títols universitaris.

NO
25%

Des del GPA escriurem com s’ha avançat en la revisió del SGIQ i si s’ha revisat algun algun procediment del
centre

Codi

Objectiu

Seguiment (ISU maig 2017)

ISU/17/01

Donar
amplia
informació
pública al web a disposició de
tots els grups d’interès sobre el
SGIQ de la UdG i del centre,
dels informes que sorgeixen al
llarg de la vida de la titulació i
de les evidències que ho
acrediten.

La informació relativa als informes resultants del marc
VSMA (informes de verificació, seguiment, modificació
i acreditació) són públics a la plana web general de
qualitat.

S'han iniciat converses amb el Servei de Publicacions
per tal de fer la reestructuració de la plana web de
qualitat de la universitat i dels centres
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ISU/17/02

Establir un nou procediment
de recollida d'informació dels
estudiants sobre l'avaluació
docent del professorat i un nou
model d'enquesta

La Comissió de Qualitat ha acordat un nou model
d'enquesta i ha fet una revisió de la forma
d'administració i de la comunicació dels resultats.

ISU/17/03

Definir
i
implementar
enquestes de satisfacció del
professorat
respecte
del
programa formatiu

S’està treballant en l’adaptació de l’enquesta proposada
per AQU a les necessitats i objectius de la UdG.

ISU/17/04

Definir
enquestes
estudiants
materials
docents

No s’ha portat a terme cap acció fins a la data. Està
programat per al 2n semestre de 2017-18.

ISU/17/05

Transformar
el
SGIQ
institucional en el SGIQ del
centre docent, ajustat a les
dinàmiques i a la realitat del
propi centre.

ISU/17/06

ISU/17/07

i
implementar
de satisfacció dels
amb els recursos
i les instal·lacions

Cal l’aprovació pel Consell de Govern.

S'han revisat dos procediments del propi SGIQ P29
Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora
dels centres docents. S'ha relacionat els Pla de millora
del centre docent amb els procediments del SGIQ i en
un primer pas es començarà a fer la revisió d'aquest a
nivell de centre docent

Posar a disposició dels centres els
indicadors
i
les
explicacions
necessàries per als processos del
VSMA ja calculats i en el format
adient per als informes: a) Revisió de
l’aplicació i els càlculs; b) Elaboració
d’un glossari

a) S’està en procés de revisió dels càlculs per tal de
poder subministrar els indicadors de manera fiable
abans de la redacció dels informes.

Assegurar
un
desenvolupament
correcte dels plans de millora i els
processos de qualitat als centres: a)
Mantenir reunions periòdiques dels
RespQ per tal de posar-los al corrent
de manera contínua dels canvis que
es puguin produir; b) Trobar, en la
mesura del possible, una eina més
còmoda i amable per gestionar els
plans de millora.

a) S’ha creat un grup de treball on s’informa de les
novetats que es puguin produir. Durant l’any 2017
s’han fet 3 reunions amb responsables de Qualitat

b) S’ha redactat un glossari amb la definició dels
indicadors

b) S’estan analitzant diferents possibilitats per a la
compra o Desenvolupament d’aquesta eina.

Aquests són els objectius de millora dels ISU. Des del GPA en farem el seguiment.
Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte l’estàndard 3: Eficàcia del
sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació, creiem que la valoració assolida és: assolit amb
condicions.
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Estàndard 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.
Valoració dels principals indicadors:
Taula 4.1. Professorat per categoria i segons doctorat
Permanents
1

Permanents
2

Doctors
No
doctors

9

6
3

TOTAL

9

9

Lectors

Associats

Altres

Total

% Professorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

15
9

60,00%

6
6

24

Permanents 1: Professorat permanent pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres privats)
Permanents 2: Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres privats)
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat.

Tal i com mostra la taula 4.1. el curs 16/17 es va desenvolupar tota la titulació (els quatre cursos del
Grau en Màrqueting) i per aquest motiu es va passar dels 17 professors del curs 15/16, a un total de
24 professors. El 62,50% del PDI assignat al grau en màrqueting eren doctors i el 60,00% d’aquests
doctors estaven acreditats. D’altra banda el 62,5% del professorat del grau en màrqueting és
permanent. Aquestes dades superen àmpliament la normativa referent al PDI de centres
universitaris i la voluntat de la direcció de l’EUM és seguir aquesta pauta.
Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

Doctors
No doctors

Permanents 1

Permanents 2

2160

1440
720

Lectors

Associats

Altres

Total
3600

650

1370

La taula 4.2. mostra que el 72,43% de les hores de docència del curs 16/17 les van impartir doctors.
Aquestes dades milloren el rati obtingut en el curs 15/16 (64,63%). Tenint en compte aquestes
dades, considerem que l’indicador HIDA és satisfactori.
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Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del
professorat a les assignatures seleccionades (estàndard 4.1)

Fitxa matèries
per titulació

Comentado [PA2]: He corregit la columna de grups, que no era
correcta

Nombre
ECTS
Departamen
(teoria / t / àrea
pràctica assignada
)

Alumne
s curs n

Nombre grups
curs n
(teoria/pràctica
)

d'empreses
Comptabilitat i finances per a la
gestió de màrqueting
Recursos humans
Introducció a l'economia
Dimensió jurídica del màrqueting
Introducció al màrqueting
Anàlisi comercial
Comportament de compra del

0/6

EMPRESA

66

1/2

0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6

EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA

81
65
63
67
68
78

1/2
1/2
1/2
2/4
1/2
1/3

consumidor
Comportament de compra de les
organitzacions
Fonaments d'estadística
Estadística I
Estadística II
Tècniques Qualitatives i
Prospectives per a la Investigació
Comercial
Anglès I
Anglès II
Anglès III
Anglès IV
Xinès mandarí I
Xinès mandarí II
Xinès mandarí III

0/6

EMPRESA

72

1/2

0/6
0/6
0/6
0/6

EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA

72
76
72
74

1/2
1/2
2/4
2/4

0/6
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3

EMPRESA
FILOLOGIES
FILOLOGIES
FILOLOGIES
FILOLOGIES
FILOLOGIES
FILOLOGIES
FILOLOGIES

56
70
68
62
25
96
82
54

2/2
3/6
3/6
3/6
2/4
3/6
3/6
3/6

Assignatura

Introducció a l'administració
3152G02001
3152G02002
3152G02003
3152G02004
3152G02005
3152G02006
3152G02007
3152G02008
3152G02009
3152G02010
3152G02011
3152G02012
3152G02013
3152G02014
3152G02015
3152G02016
3152G02017
3152G02018
3152G02019
3152G02020
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3152G02021
3152G02022
3152G02023
3152G02024
3152G02025
3152G02026
3152G02027
3152G02028
3152G02029
3152G02030
3152G02031
3152G02032
3152G02033
3152G02034
3152G02035
3152G02036
3152G02038
3152G02040
3152G02043
3152G02048
3152G02050
3152G02052

Xinès mandarí IV
Màrqueting Industrial i de Serveis
Desenvolupament de productes i
marques
Disseny d'estratègies i programes
sobre preus
Estratègies sobre distribució i
logística de la distribució
Desenvolupament del pla de
màrqueting
Venda personal i màrqueting
directe
Publicitat, promoció i relacions
públiques
Màrqueting Internacional
Màrqueting social i de les
institucions no lucratives
La conducta de compra online
Comunicació i xarxes socials
Estudis de mercat per Internet
Disseny i desenvolupament de
websites
Pràcticum
Treball final de grau
Francès
Neuromàrqueting
Habilitats Directives i de
Comunicació
Màrqueting Polític i electoral
Pràcticum II
Joc de Simulació en Màrqueting

0/3
0/6

FILOLOGIES
EMPRESA

20
60

2/4
2/4

0/6

EMPRESA

66

2/4

0/6

EMPRESA

77

2/4

0/6

EMPRESA

36

2/4

0/6

EMPRESA

58

2/4

0/6

EMPRESA

36

2/4

0/6
0/6

EMPRESA
EMPRESA

67
70

2/4
2/4

0/6
0/6
0/6
0/6

EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA

58
55
55
57

2/4
2/4
2/4
2/4

0/12
0/12
0/15
0/6
0/6

EMPRESA
PRÀCTICUM
EMPRESA
FILOLOGIES
EMPRESA

59
24
20
13
28

2/4
0/1
0/1
1/1
1/1

0/3
0/6
0/6
0/6

EMPRESA
EMPRESA
PRÀCTICUM
EMPRESA

30
22
21
20

1/1
1/1
0/1
1/1

Tal i com mostra la taula, la docència del Grau en Màrqueting està assignada al Departament d’Empresa
majoritàriament, al Departament de Filologies i al Departament de Pràcticum i Inserció Laboral de l’Escola
Universitària Mediterrani.
Tot seguit es mostren els indicadors d’aquest subestàndard:
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Taula 4.4. Nombre de crèdits Pla Docent GM
Curs

Nombre de
crèdits

2013/2014

66

2014/2015

144

2015/2016

270

2016/2017

429

En la taula 4.4. es pot veure com s’han desplegat totalment els quatre cursos del Grau en Màrqueting en el curs
2016/2017.

Taula 4.5. Percentatge de credits per tipus de professors del Grau en Màrqueting
Curs

Núm. Crèdits

% ECTS impartits per
doctors (sobre total)

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

66
144
270
429

68,18%
62,50%
65,00%
78,32%

% ECTS impartits per
doctors acreditats
(sobre total)
73,33%
86,67%
76,07%
62,34%

Tal i com mostren les dades de la taula 4.5., durant el curs 16/17 s’ha augmentat considerablement el percentatge de
crèdits impartits per doctors. Aquest fet està totalment relacionat amb l’IAI/16/11, ja que des de l’EUM es fomenta
activament que el PDI es pugui doctorar i posteriorment acreditar.
Taula 4.6. Nombre de professors equivalents a TC per tipus de professors del Grau en Màrqueting

Curs

Núm PDI
equivalent a TC

Núm PDI Doctor
equivalent a TC

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

2,750
6,000
11,000
13,50

1,875
3,750
6,750
9,625

Núm PDI Doctor
Acreditat
equivalent a TC
1,375
3,250
5,00
6,00

Segons les dades de la taula 4.6., el 71,30% del PDI equivalent a TC és doctor i el 62,34% està acreditat.
La següent taula mostra la distribució del PDI equivalent a TC segons el nombre de crèdits que realitza:
Taula 4.6. Distribució ECTS segons PDI equivalent a TC
ECTS impartits
6 ECTS
9 ECTS
12 ECTS
24 ECTS

Llicenciats equivalent
a TC
0,250
1,125
1,50
1,00

Doctors equivalent a
TC
0,250
0,750
----5,00
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

Acció 1: Sol·licitar la distinció del
Grup de Recerca adscrit a la UdG

Obtenir la distinció de
Acció 2: Publicar l'aprovació de la
Grup de Recerca
distinció del Grup de Recerca
adscrit a la UdG del
IAI/16/13 Grup de Recerca
adscrit a la UdG
SIMPED
Aquest objectiu està programat per
desenvolupar-se durant el curs
18/19. El Grup de Recerca SIMPED
segueix amb la seva dinàmica de
recerca a l’espera d’iniciar la
tramitació per esdevenir un Grup de
Recerca adscrit a la UdG.

NO

No

0%

0%

Acció 1: Establir una sistemàtica de
recollida d’informació de la
satisfacció dels estudiants amb el
TFG.

Disposar de dades sobre
el nivell de satisfacció
IAI/16/14 dels estudiants amb el
TFG.

Aquesta acció es va realitzar en la
Comissió de Qualitat del 08/02/2017
on els dos directors de TFG, Dra. Elena
Puiggrós (TFG Turisme) i el Dr. Joan
Francec Fondevila (TFG Màrqueting),
van acordar el tipus de preguntes que
realitzarien i quan ho farien.

SI
100%

Acció 2: Administració de l’enquesta.
El Dr. Fondevila ha sigut el
responsible de l’administració
d’aquesta enquesta que s’ha Passat als
estudiants a finals del curs 16/17.

SI
66%

L’Objectiu IAI/16/14 no es tancarà fins que no tinguem sistematizat aquest objectiu en el Doble Grau en Turisme i
Màrqueting.
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
Valoració del següent indicador:
Taula 4.5. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert)
Curs n-3
11,44

Titulació

Curs n-2
19,93

Curs n-1
14,31

Curs n
12,74

1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat
docent i investigadora del professorat.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

IAI/16/15

Sol·licitar a l’ICE UdG
que organitzi
activitats formatives

Seguiment de les accions
Acció 1: Sol.licitar a l’ICE UdG accions
formatives que es podrien fer a Barcelona per el
PDI.

Indicadors
assolits
SI
100%

Tancat
SI
100%

En el curs 16/17 l’ICE UdG ha realitzat 1 acció
formativa al PDI amb un nivell de satisfacció molt
alt per part del PDI i del professor de l’ICE. Així
mateix s’ha establert el procediment per a que
l’ICE UdG faci formació al nostre PDI.

Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte de l’estàndard 4: Adeqüació del
Professorat al Programa Formatiu, creiem que la valoració assolida és: Assolit.
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Estàndard 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.

Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard
5.1 i 5.2)
Curs n
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)

Indicador

Percentatge de
respostes

4,33

20,62

Disponible al Winddat de forma progressiva a partir de l’enquesta de satisfacció de graduats

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:

Codi

Objectiu

Seguiment de les accions
Acció 1: Establir una sistemàtica de
recollida de la satisfacció dels estudiants
amb els serveis de PAS i orientació de
l’EUM.

IAI/16/16
Disposar de dades sobre
el nivell de satisfacció
dels estudiants amb els
serveis, PAS i orientació
de l'EUM.

Indicadors
Tancat
assolits
SI
70%

A principis del curs 16/17 es va enviar un
qüestionari per mail a tots els estudiants i
només van contestar 5 estudiants del grau
en turisme i 3 del grau en màrqueting.
Tenint
en
compte
aquest
resultat
insignificant, en la comissió de qualitat del
passat 08/02/2017 es va aprovar que es
tornés a passar el qüestionari durant la
setmana de l’enquesta del segon semestre.
Van respondre el qüestionari el 30% dels
estudiants.
Acció 2: Administració de l’enquesta.
En el curs 16/17 els resultats obtinguts han
estat de 9/10. Aquests resultats són superior
al llindar esperat que era de 7/10.
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Acció 1. Crear la bbdd per recollir la

informació que s'obté del seguiment dels
expedients acadèmics.
Aquesta bbdd s’ha creat i durant el curs
16/17 s’ha tancat un cicle acadèmic de
control d’expedients. Creiem que aquest
Sistematitzar
el control dels expedients és molt positiu ja
IAI/16/17 seguiment acadèmic dels que ens permet, en
alguns
casos,
expedients
incorporar estudiants en els plans d’acció
tutorial de l’EUM
i
ajudar
aquests
estudiants que per diferents raons tenen
més dificultats.
Aquesta acció ja està incorporada en el
processos de l’EUM, i per això la donem per
tancada.

SI

SI

100%

100%

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
No hi ha modificacions importants respecte a la verificació del títol ni del seguiment del grau en màrqueting
del curs 15/16.

Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte de l’estàndard 5:
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, creiem que la valoració assolida és: Assolit.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2)

Curs 16/17

Indicador

Estructura i aprenentatge
Impacte personal al
estudiants
Serveis i equipaments
Voluntat de tornar a repetir el
mateix títol
Voluntat de tornar a repetir la
mateixa universitat

Nombre de
respostes

3,18
3,46

8
8

3,33
75%

8
8

62,5%

8

Les dades que mostren la taula 6.1. corresponen a la primera promoció del Graduats en Màrqueting.
Malhauradament el nombre de respostes no és estadísticament signficiatiu i no permet extreure conclusions. Tot i
així, aquestes dades es prendran com a basals i es treballarà per a que augmenti el nombre d’estudiants que
responen les enqustes.
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2)

Enquestes

Curs 16/17

Programa
Aprenent
i criteris
atge
d'avaluac
assolit
ió

Motiv
ació

Materials
de
suport

Procedim
ents
d'avaluaci
ó

Resoluc
Satisfacció
ió de
global
dubtes

25%

4,76

4,94

4,59

4,47

4,65

4,94

4,82

20%

3,31

3,06

2,67

3,50

3,06

3,91

2,88

20%

4,23

4,08

4,00

4,08

4,00

4,60

4,15

total
%
matrícul respost
a
es

Introducció a
l'administrac
ió
d'empreses 67
Comptabilita
t i finances
per a la
gestió de
màrqueting 82
Recursos
humans
66

Categories a avaluar
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Introducció
a l'economia
Dimensió
jurídica del
màrqueting
Introducció
al
màrqueting
Anàlisi
comercial
Comportam
ent de
compra del
consumidor
Comportam
ent de
compra de
les
organitzacio
ns
Fonaments
d'estadística
Estadística I
Estadística II
Tècniques
Qualitatives i
Prospectives
per a la
Investigació
Comercial
Anglès I
Anglès II
Anglès III
Anglès IV
Xinès
mandarí I
Xinès
mandarí II
Xinès
mandarí III
Xinès
mandarí IV
Màrqueting

61

16%

4,56

3,22

2,78

3,67

3,38

4,25

3,22

67

15%

4,40

4,50

4,10

3,63

4,00

3,80

3,90

68

31%

4,29

4,57

4,33

4,05

4,35

4,70

4,38

78

13%

4,20

4,30

4,22

4,40

4,10

4,00

4,50

72

28%

4,00

4,10

4,40

4,17

4,20

4,56

4,30

74

15%

4,27

4,00

4,00

4,18

4,27

4,78

4,27

76
72
74

26%
8%
11%

4,05
4,17
4,88

3,95
3,83
4,38

3,75
3,67
4,25

3,85
3,83
4,63

3,85
3,67
4,75

4,69
4,00
4,88

4,15
3,83
4,75

56
70
69
62
25

32%
20%
13%
29%
40%

3,83
4,79
4,33
4,56
4,60

3,71
4,64
4,00
4,06
4,10

3,67
4,36
4,00
3,83
4,00

4,28
4,64
4,75
3,67
4,60

4,00
4,57
4,11
3,72
3,90

3,94
4,85
5,00
4,67
4,40

3,78
4,64
4,11
4,11
4,00

97

16%

4,81

4,81

4,75

4,63

4,75

4,73

4,81

82

15%

4,50

4,58

4,42

4,42

4,58

4,64

4,42

54

33%

4,83

4,50

4,44

4,39

4,22

4,61

4,61

20
60

15%
33%

4,50
4,70

4,00
4,45

3,50
4,30

4,00
4,15

3,50
4,35

4,00
4,58

4,00
4,35
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Industrial i
de Serveis
Desenvolup
ament de
productes i
marques
Disseny
d'estratègies
i programes
sobre preus
Estratègies
sobre
distribució i
logística de
la distribució
Desenvolup
ament del
pla de
màrqueting
Venda
personal i
màrqueting
directe
Publicitat,
promoció i
relacions
públiques
Màrqueting
Internaciona
l
Màrqueting
social i de
les
institucions
no lucratives

66

11%

4,86

4,86

4,43

4,71

4,43

5,00

5,00

77

14%

4,64

4,09

3,73

3,82

4,27

4,40

4,18

36

3%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

58

36%

4,48

3,85

3,38

3,33

3,75

4,05

3,67

36

11%

4,00

4,25

3,75

4,50

3,75

4,50

4,00

67

12%

4,50

4,38

4,00

4,25

4,25

4,50

4,25

70

10%

4,86

4,71

4,71

4,29

4,57

4,71

4,57

58

36%

4,15

4,20

4,25

3,95

4,20

4,35

4,15
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:

Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

NO

No

S’han establert tres accions:

Augmentar el % de respostes
dels estudiants en relació a
ISC/18/02
les enquestes.

Acció 1: Comunicar
activament als estudiants la
importància de participar en
l’avaluació de la seva
satisfacció amb l’actuació
docent.
Acció 2: Enviar recordatoris
de participació.
Acció 3: Utilitzar les xarxes
socials per motiva la
participació dels estudiants.
El primer seguiment es farà a
finals del curs 17/18.

6.2. El sistema d’avaluació
d’aprenentatge pretesos.

permet

una

certificació

fiable

dels

resultats

No hi ha modificacions importants respecte a la verificació del títol ni del seguiment del grau en màrqueting del curs
15/16.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació.

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació

Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *

Curs
13/14

Curs
14/15

Curs
15/16

Curs
16/17

0,91

0,86

0,92

0,93
0,99
4
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Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació Temps mitjà de
graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats

Justament en el curs 16/17 ha finalitzat la primera promoció del Grau en Màrqueting, és per aquesta raó
que la durada mitjana de graduació té un resultat de 4. Evidentment aquesta mitjana pujarà una mica en
els propers cursos.

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs

Taxa d’abandonament
Taxa de presentats
Taxa d’èxit
Taxa de rendiment

Curs
13/14

Curs
14/15

Curs
15/16

Curs
16/17

-0,94
0,97
0,91

-0,91
0,93
0,86

0,13
0,97
0,96
0,93

0,13
0,96
0,95
0,93

Tal i com mostra la taula 6.4, els resultats globals del primer curs són molt semblants als del curs anterior i estan din
Taula 6.5. Resultats

Comentado [PA3]: Falten els títols de les columnes

Curs 16/17

Resultats
Matriculats

Introducció a l’administració d’empresa
Comptabilitat I finances per a la gestió del màrqueting
Recursos humans
Introducció a l’economia
Introducció al màrqueting
Anàlisis commercial
Comportament de compra del consumidor
Comportament de compra de les organitzacions

66
81
65
63
68
78
72
73

MH EXC

3
2
1
1

2
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2
5

1
2

NOT

APR

SUS

NP

22
8
28
21
35
39
34
27

32
50
24
32
31
38
32
39

7
10
3
6

2
9
4
3
2
1
2
4
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4

Pràctiques externs

76
70
96
72
74
67
66
74
36
67
36
70
68
82
56
58
60
58
55
55
57
59
62
54
25
20
21
30
13
20
28
22
24

TFG/TFM

20

1

Fonaments d’estadística
Anglès I
Xinès I
Estadística I
Estadística II
Dimensió jurídica del màrqueting
Desenvolupament de productes I marques
Disseny d’estratègies I programs sobre preus
Estratègia sobre distribució I logística de la distribució
Publicitat, promoció I realcions públiques
Venda personal I màrqueting directe
Màrqueting internacional
Anglès II
Xinès II
Tècniques qualitatives I prospectives
Desenvolupament de Pla de màrqueting
Màrqueting industrial I de serveis
Màrqueting social I de les institucions no lucratives
La conducta de compra online
Comunicació I xarxer socials
Estudi de mercat per internet
Disseny I desenvolupament de websites
Anglès III
Xinès III
Anglès IV
Xinès IV
Pràcticum II (Optativa)
Habilitats directives (optativa)
Francès (Optativa)
Joc de simulació (optativa)
Neruomàrqueting (optativa)
Màrqueting politic (optativa)

3
2
2
1
3
3

11
1
7
2

12
3
3
6
3
6
14

37
14
25
17
35
45
35
26
21
31
25
34
15
13
22
37
31
34
30
22
10
45
11
15
9
8
8
16
8
10
25
9
9

21
42
38
44
32
14
14
25
14
35
8
29
45
46
16
9
14
18
24
32
44
10
44
32
16
10
1
10

11

5

2

4
14
10
1
1
3

1
4
3
2

2
13
12
11
5

1

3
2
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1

2
4
4
6
3
3

1
9
19
1
3
1

6

4

4
6
4

2
2
13
2
2

1

2
6
1
2

1
2
5
6
1
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6.4. Els valors dels indicadors
característiques de la titulació.

d’inserció

laboral

són

adequats

per

a

les

Taula 6.6. Inserció laboral (Estàndard 6.4)
No podem respondre res en aquesta subapartat doncs en aquest curs 16/17 es quan ha acabat la primera
promoció de graduats.
Indicador
Taxa d’ocupació
Taxa d’adequació* (Funcions)

Ocupats / Aturats / Inactius
Vinculades al títol / Universitàries / Funcions no
universitàries

Satisfacció amb la formació teòrica**
Satisfacció amb la formació pràctica**
Disponible al Winddat a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya

Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que es poden
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats
* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o
funcions no universitàries. ** Marcar escala de valoració.

Atenent l’anàlisi dels indicadors i les evidències i les accions dutes a terme, respecte de l’estàndard 6:
Qualitat dels resultats dels programes formatius, creiem que la valoració assolida és: Assolit.
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4. PLA DE MILLORA
S’adjunta un document d’Excel amb el nostre pla de millora.
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