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1. Context 

Dades identificadores 

 

Nom del centre Escola d'Administració d'Empreses (EAE) 

Enllaç web  
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/presentacion 

Enllaç al SGIQ  
http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-
calidad-sgic 

Responsables de 
l'elaboració de 
l'informe d'acreditació 

Dr. Josep Maria Altarriba Oliva (Degà) 
Sr. Andrés de Andrés (Director Acadèmic del Grau en ADE) 
Dra. Rocío Alfaro (Responsable de qualitat) 
Dr. Luis Seguí Amortegui (Assessor extern de qualitat) 

Dades de contacte  
932278090 / jmaltarriba@eae.es 
932977950 / aandres@eae.es  
932278090 / ralfaro@eae.es 

Òrgan responsable 
d'aprovació de 
l'informe  

Comitè d’avaluació interna 

Data d'aprovació de 
l'informe 

25/10/2016 

 

Titulacions del centre a acreditar 

 

 
Denominació 

 
Codi RUCT 

 
Crèdits 
ECTS 

 
Data de 
verificació 

 
Any 
d’acreditació 

 
Coordinador/a 
acadèmic / 
Responsable 
de la titulació 

Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses 

2500958 240 
10 de Juny 
de 2009 

 
Sr. Andrés de 
Andrés 

 

Presentació del centre 

L’Escola d’Administració d’Empreses (EAE) va néixer a Barcelona l’any 1958 com a centre de 

formació superior. Actualment denominada EAE Business School, és una escola de negocis d’àmbit 

internacional la missió de la qual és donar resposta a les necessitats de formació de les persones i 

organitzacions dels àmbits econòmic i empresarial. 

EAE compta amb un Centre Universitari a Catalunya i un Centre Universitari a la Comunitat de 

Madrid, el primer amb dos seus a la ciutat de Barcelona (carrer Aragó, 55 i carrer Tarragona, 110), 

i el segon amb dos seus a la vila de Madrid (carrer Joaquín Costa, 41 i carrer Príncipe de Vergara, 

156). A banda, EAE disposa de tres delegacions internacionals presencials ubicades a Lima (El 

Perú), Bogotà (Colòmbia) i Mèxic DF (Mèxic). No obstant això, aquest informe es centrarà en el 
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Centre de Barcelona, on està implantat el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (en endavant 

GADE), titulació que es pretén acreditar amb aquest autoinforme.  El codi del Centre Universitari 

EAE a Barcelona és el 08070350.  

L’oferta formativa d’EAE, com a centre adscrit a la UPC, es divideix en oferta formativa oficial, amb 

un grau i tres màsters; i oferta formativa pròpia, amb diversos màsters altament professionalitzadors 

en diverses àrees funcionals de la gestió empresarial. Val a dir que alguns d’aquests màsters propis 

ocupen posicions molt destacades en rànquings nacionals i internacionals, en ocasions superiors a 

màsters de les mateixes característiques però oficials, oferts per universitats nacionals i 

estrangeres.  

El GADE per la Universitat Politècnica de Catalunya (240 ECTS), hereu de l’antiga Diplomatura en 

Ciències Empresarials de la UPC, amb codi de titulació 2500958, i verificat per l’AQU el 10 de juny 

del 2009, compta, a data actual, amb 16 grups de docència, quatre per a cadascun dels cursos.  

El Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses (MUADE) per la Universitat Politècnica 

de Catalunya (60 ECTS), amb codi de titulació 4315586, i verificat per l’AQU el 22 de setembre del 

2015, compta a data actual, amb cinc grups de docència. Amb dues especialitats amb menció: 

Direcció Estratègica i Negocis Internacionals, el MUADE va extingir l’MBA d’EAE, el segon programa 

més antic d’Espanya en l’àmbit de la direcció general, després del de l’IESE, i creat a principis de 

la dècada dels 60 del segle passat. 

El Màster Universitari en Direcció de Màrqueting (MUDM) per la Universitat Politècnica de Catalunya 

(60 ECTS), amb codi de titulació 4315649, i verificat per l’AQU el 22 de setembre del 2015, va 

extingir el Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial d’EAE, que era el postgrau més 

antic en l’àmbit del màrqueting que s’havia ofert de manera ininterrompuda a Catalunya. El MUDM 

compta amb cinc grups de docència i dues especialitats amb menció: Direcció Comercial i 

Comunicació Estratègica.  

El Màster Universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent (MUDRHT) per la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb codi de titulació 4315846, i verificat per l’AQU el 14 d’abril del 2016, 

compta amb dos grups de docència.  

EAE també disposa d’una important oferta de títols propis, que organitza i acredita d’acord amb els 

estàndards de la Fundació UPC. Aquests són el Màster en Supply Chain Management & Logistics, 

el Màster en Project Management, el Màster en Borsa i Mercats Financers, el Màster en Business 

Intelligence i Innovació Tecnològica i el Màster en Marketing Online i Comerç Digital, tots, excepte 

el darrer, amb certificacions professionals independents. 

Pel que fa al curs 2015-2016, el nombre de places que té concedides EAE a les titulacions oficials 

és de 130 al GADE (520 estudiants matriculats als quatre cursos en 16 grups de docència), 150 al 

MUADE i MUDM i 100 al MUDRHT.  

Cal remarcar també el nombre d’estudiants de mobilitat, ja sigui dins del programa Erasmus o dins 

del programa d’intercanvi internacional propi de l’escola (Study Abroad). El GADE va tenir un total 

de 51 estudiants del programa Erasmus i 114 del programa Study Abroad el curs 2015/2016. I pel 

que fa al nombre de places concedides, el MUADE i el MUDM disposen de 75 i 125 places per a 

estudiantat extracomunitari, respectivament. De fet, un 64% de l’estudiantat total del curs 2015/2016 

és internacional, concretament de 91 nacionalitats diferents. Per continents, un 47% és d’Amèrica; 

un 45% és d’Europa (inclosa Espanya); un 6% és d’Àsia; i un 2% d’Oceania i Àfrica. 

Tot plegat fa un total de 1.120 estudiants repartits en 28 grups de docència en estudis oficials. 

Finalment, les matrícules de nou ingrés i el alumnes titulats a 20 de setembre de 2016 de totes les 

titulacions oficials, han estat: 
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Taula 1. Estudiants de nou ingrés matriculats en el curs 2016/2017 i titulats en el curs 20105/2016 (*Encara 

hi ha estudiants pendents de presentació del seu TFG i TFM).  

 
Titulació 

 
Matrícules de nou 
ingrés (2016/2017) 

 
Titulats* 

(2015/2016) 

Grau en Administració i Direcció d’Empreses (GADE) 123 37 

Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses 
(MUADE) 

188 197 

Màster Universitari en Direcció de Màrqueting (MUDM) 441 431 

Màster Universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent 
(MUDRHT) 

219 102 

 

En el cas específic del GADE, cal esmentar que el desplegament del pla d’estudis ha estat 

satisfactori al llarg dels darrers anys. Des de la verificació del grau al 2009, la demanda creixent 

d’estudiants ha provocat l’ampliació del nombre de grups docents per curs (tres de matí i un de 

tardes), augmentant el nombre de places de nou ingrés de 80 a 130 el curs 2011/2012. 

Concretament, l’evolució del nombre d’estudiants de nou accés i l’evolució del nombre d’estudiants 

en total en el GADE ha estat la següent (taula 2) (E1.1 i E1.2). 

Taula 2. Evolució del nombre d’estudiants de nou ingrés i del nombre totals d’estudiants al Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses.  

 
 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Estudiants de nou accés 99 115 133 134 127 145 

Estudiants totals  235 339 409 467 510 

 

Un altre fet remarcable és el nombre de titulats (taula 3) (E1.1). Des de la primera promoció que va 

sortir del GADE el curs 2013/2014, el nombre de titulats s’ha duplicat. Aquestes dades juntament 

amb les dades corresponents a la taxa de graduats, ens fan preveure, no obstant el breu històric de 

dades que tenim, una evolució positiva i satisfactòria del nombre de graduats en Administració i 

Direcció d’Empreses en els pròxims anys acadèmics.  

Taula 3. Evolució del nombre d’estudiants graduats en Administració i Direcció d’Empreses.  

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Dones - 8 21 

Homes - 16 32 

Total - 24 53 

 

Respecte al professorat, fins a mitjans de 2015, EAE només oferia titulacions de caràcter propi de 

la Universitat Politècnica de Catalunya a través de la seva fundació, a excepció del GADE. Per 

aquest motiu, i donada la seva identitat d’escola de negocis, la major part dels seus professors no 

tenien un contracte a temps complert, ja que eren en la seva gran majoria, directius d’empreses en 

les àrees funcionals relacionades amb el màster en què impartien docència. No obstant això, 

l’escola ha fet, els últims anys, un esforç per a la contractació laboral de doctors acreditats. De fet, 

d’una plantilla de 93 professors col·laboradors, a principis d’any 2016, 54 professors eren doctors i 

21 estaven acreditats. Així doncs, amb la finalitat de donar compliment, amb més comoditat, a les 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=802&apartat=estudiantat
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
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ràtios de professorat doctor de les titulacions oficials, la docència en titulacions pròpies només és 

impartida per professorat no doctor. 

La implantació inicial i les successives ampliacions del GADE, així com les recents verificacions del 

MUADE, del MUDM, del MUDRHT, i la sol·licitud de la verificació del Grau en Màrqueting i 

Comunicació Digital, han comportat la creació d'un pla nou d'incorporació de professorat laboral a 

temps complert, que s'anirà desplegant per fases en els propers tres anys. Així les coses, el claustre 

del Centre Universitari EAE, antany caracteritzat pel seu perfil altament professionalitzat i amb 

docència en programes propis organitzats conjuntament amb la UPC, anirà donant pas a un 

professorat vinculat laboral, preferentment amb la categoria d’acreditat, i amb una important 

implicació en els recentment creats grups de recerca, el Grup de Recerca Interdisciplinar en Turisme 

d’EAE (GRIT-EAE) i el Grup d’Innovació Docent d’EAE (GID-EAE), pels als quals el centre 

sol·licitarà la declaració de grups emergents durant el 2017. A banda es crearà un grup de recerca, 

amb tota probabilitat, centrat en l’àmbit de la logística i la cadena de subministrament.  

Aquest pla de contractació ja s’ha començat a dur a terme amb la primera tanda d’incorporacions 

laborals a la que fèiem referència més amunt, amb una doctora, una doctoranda i amb tres doctores 

acreditades que van finalitzar la seva vinculació com a lectores a la UPC en el mes d’agost. 

Respecte al personal d’administració i serveis radicat de manera exclusiva al Centre Universitari 

d’EAE a Barcelona, està format per 47 treballadors contractats laborals a temps complert, que 

s’agrupen en quatre àrees d’adscripció funcional: Acadèmica, Admissions, Secretaria General i 

Serveis Generals. 

Val a dir que EAE també està fent esforços en temes de recerca, innovació docent i divulgació (E1). 

Fa quatre anys, l’escola va posar en marxa una revista de recerca d’accés obert anomenada 

Harvard Deusto Business Research (HDBR), dirigida pel Dr. Josep M Altarriba, i que publica articles 

de caràcter teòric o empíric que contribueixin a contrastar, estendre o establir teories que permetin 

avançar en la comprensió dels fenòmens relacionats amb la gestió empresarial, des de qualsevol 

tipus de perspectiva: direcció estratègica, recursos humans i direcció comercial, entre d’altres (E2). 

El centre sol·licitarà enguany la indexació per Scopus d’aquesta revista. 

També en 2014 es va crear el GRIT-EAE, amb una temàtica interdisciplinar i transversal com és el 

turisme, on  hi convergeixen diferents punts de vista i sensibilitats presents a EAE. Aquest grup de 

recerca compta amb una producció científica composta per mitja dotzena d'articles, un llibre, 

multitud de congressos, la major part internacionals, i una tesi doctoral. A més, s'està treballat amb 

la UPC per tal que professors d’EAE puguin doctorar-se en aquesta universitat dins del marc dels 

interessos de recerca del grup.  

Per altra banda, el GID-EAE està integrat, com a membre actiu, dins del projecte RIMA (Recerca i 

Innovació en Metodologies d’Aprenentatge), impulsat per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació), 

i que agrupa tots els centres universitaris de la UPC implicats en la innovació i millora docent (E3). 

Des de la seva creació, a l’octubre del 2014, el GID-EAE ha participat en diferents congressos i va 

ser guardonat com a semifinalista dels prestigiosos premis d’innovació docent Reimagine Education 

del 2015, organitzats conjuntament per la Universitat de Pennsylvania (U-Penn) i QS Quacquarelli 

Symonds. 

A més de la recerca i la innovació docent, EAE manté una important activitat divulgadora a través 

de tres instruments. Per una banda, l’Strategic Research Center (SRC), amb seu a EAE Madrid, 

però amb una important participació de professors d’EAE Barcelona; per una altra, la producció 

divulgadora d’un bon nombre de professors; i finalment pel conjunt de revistes de divulgació Harvard 

Deusto: Business & Technology (E4), Business Review (E5), Márketing y Ventas (E6), Learning & 

Pedagogics (E7). 

http://www.eae.es/faculty-research/presentacion
http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr
http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae
https://www.harvard-deusto.com/business-technology
https://www.harvard-deusto.com/business-review
https://www.harvard-deusto.com/marketing-y-ventas
https://www.harvard-deusto.com/learning-pedagogics
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Finalment, cal afegir que EAE compta amb l’acreditació de la Asociación Española de Escuelas de 

Dirección de Empresas (AEEDE), segell que reflecteix el reconeixement i la trajectòria acadèmica 

de les millors escoles de negocis espanyoles, i és el representant nacional de l’European Quality 

Link (EQUAL). A més, EAE és membre de prestigioses entitats nacionals i internacionals: 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Foundation for 

Management Development (EFMD), Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

(CLADEA), European Business Ethics Network (EBEN), European MBA Network - International 

Business Studies (IBS) o la Fundació Alexander von Humboldt, entre moltes altres. 

Cal esmentar que EAE Business School ha sol·licitat aquest any l’inici formal del procés 

d’acreditació per l’AMBA i que ha estat llistada com a 13a escola de negocis del món en el prestigiós 

rànquing “América Economia”, de referencia en els països de l’entorn Llatí-Americà.  

 
 

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Sr. José Luis Fernández Martínez Director General d’EAE PDI 

Dr. Josep Maria Altarriba Oliva Degà PDI 

Sr. Jorge Irigaray García de la 
Serrana 

Secretari General d’EAE PAS 

Sr. Carles Peiró Director d’Admissions d’EAE PAS 

Sr. Andrés de Andrés Director Acadèmic del Grau en ADE PDI 

Dr. Albert Arisó 
Coordinador Acadèmic del Grau en 
ADE 

PDI 

Dra. Rocío Alfaro Pozo Responsable de Qualitat d’EAE PDI 

Sra. María Ángeles Roy Campoy 
Responsable de Secretaria 
Acadèmica del Grau en ADE 

PAS 

Sr. Gerard Fluixà Sánchez 
Responsable d’Admissions del Grau 
d’ADE 

PAS 

Sra. Lidia Bonvehí Garcia 
Responsable del Servei de Carreres 
Professionals d’EAE 

PAS 

Sra. Federica Garuti 
Responsable de Mobilitat 
Internacional del Grau en ADE 

PAS 

Dra. Cristina Tomàs Pérez Professora d’EAE PDI 

Dr. Alejandro Alegret Clotas Professor d’EAE PDI 

Dr. Luis Seguí Amortegui Assessor Extern de Qualitat d’EAE  

Sra. Sonia del Toro Sánchez Estudianta del Grau en ADE Estudianta 

Sr. Marc Santacruz Muñoz Estudiant del Grau en ADE Estudiant 
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Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

Les fases del procés d’acreditació han estat les següents: 
- 17 de juny. El director de grau, Andrés de Andrés i l’assessor extern de qualitat, el professor 

Luis Seguí, varen assistir a la sessió formativa, organitzada pel Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat (GPAQ). 

- 21 de juny. El director de grau i l’assessor extern de qualitat es reuneixen amb el Comitè de 
qualitat. En aquesta reunió s’informa del procés que s’ha de seguir per poder obtenir 
l’acreditació del Grau en Administració i Direcció d’Empreses i tots junts defineixen els 
integrants del Comitè d’avaluació interna (CAI). Una vegada definit el CAI, es defineix un equip 
de treball format per components del CAI per a l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació. 
Aquest equip el conformen, inicialment, el degà, el director del Grau i l’assessor extern de 
qualitat. En aquesta reunió també es fixen les pautes de treball, definint dues fases 
diferenciades, la primera corresponent a la recollida de dades i en la participen tots els membres 
de la CAI, y una segona fase d’elaboració del document, on la càrrega de treball pertany a 
l’equip d’elaboració de l’autoinforme.  

- 5 de setembre. L’equip encarregat de l’elaboració de l’autoinforme es reuneix per començar la 
segona fase del procés. En aquest punt s’incorpora a l’equip la doctora Rocío Alfaro, com a 
responsable de qualitat d’EAE. En aquest moment l’equip comença la redacció de l’informe, 
consultant la informació recollida per part dels altres membres del CAI quan ha sigut necessari. 

- De 5 de setembre a 16 de setembre. Recollida de dades i evidències i redacció de l'autoinforme. 
Per a la recollida d'evidències d'execucions s'ha demanat la col·laboració de professors de les 
diferents assignatures implicades i a la resta de membres de la comissió redactora, que també 
s’han encarregat de fer la tria final de les dades i evidències. A més s’han utilitzat els informes 
de seguiment i la resta d’informes procedents del procés de verificació i seguiment de la 
titulació.  

- 19 de setembre. Reunió del CAI. Es comunica a tot el CAI QUE l’informe d’acreditació està en 
la seva primera versió i que properament s’enviarà al GPAQ de la UPC. Es recullen els 
comentaris i aportacions dels membres del CAI. 

- 22 de setembre. Lliurament de l'autoinforme al GPAQ de la UPC. 
- 27 de setembre. Reunió del comitè d’avaluació interna. S’exposa públicament l’autoinforme 

d’acreditació, informant a tot el comitè del moment del procés d’acreditació en el que ens trobem 
i demanant la màxima col·laboració per a la redacció final de l’autoinforme una vegada es rebi 
resposta de la UPC. Es mostren els punts febles i els punts forts i es defineix que l’equip de 
treball, per a realitzar l’autoinforme final, mantindrà reunions formals o informals amb la resta 
de membres del comitè i amb altres agents de suport per tal d’elaborar un informe fruit del 
conjunt d’opinions dels implicats. En aquest punt es demana a cada membre del comitè que 
informi al seu equip de treball del procés d’acreditació involucrant a tots els interessats en el 
procés i donant publicitat.   

- 5 d’octubre. Arriba la revisió del GPAQ en relació al nostre informe d’acreditació. Es manté una 
reunió formal amb el departament acadèmic per tal de determinar accions de millora que poden 
dur-se a terme en el Grau en Administració i Direcció d’Empreses. 

- 6 d’octubre. S’envia l’informe de revisió del GPAQ de la UPC a tots els membres del CAI, per 
tal de mantenir-los informats del procés d’acreditació i demanar la seva col·laboració i la del 
seu equip.   

- De 5 d’octubre a 26 d’octubre. Exposició pública de la resposta de la UPC. Modificació de la 
primera versió de l’autoinforme seguint les recomanacions del GPAQ de la UPC. Durant aquest 
període, la comunicació amb tots els membres de la comissió i tots els agents necessaris ha 
estat constant, ja sigui per mitjà de reunions convocades formalment, per entrevistes personals 
amb els implicats o bé per converses  telefòniques. Per exemple, el 10 d’octubre es manté una 
reunió formal amb el responsable i gestor de continguts de la pàgina web per determinar els 
continguts que hi ha que modificar o afegir; posteriorment es treballa via mail o telèfon per 
agilitzar el procés; de la mateixa manera, la responsable de qualitat manté reunions informals 
o converses telefòniques amb les coordinadores del Pla d’acció tutorial, de les pràctiques en 
empresa, dels treballs final de grau i amb l’assessor de qualitat extern.  
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- 25 d’octubre. Presentació de la darrera versió de l’autoinforme al CAI i aprovació del mateix. 
- 26 d’octubre. Lliurament del document a UPC i AQU Catalunya.   

 

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades 

La CAI s’ha implicat satisfactòriament, respectant les responsabilitats assignades. No obstant la 
informació de vegades no hi era molt accessible, la recollida de dades ha estat satisfactòria tant per 
part dels membres de la CAI com d’altres professors o personal d’administració i de serveis 
implicats. De la mateixa manera, els estudiants integrants de la  CAI, han mostrat interès i han 
col·laborat en tot el procés.  
 
Tots els agents implicats han mostrat un alt grau d’implicació i compromís pel procés de millora que 
implica l’acreditació de la titulació i la garantia de la qualitat.   
 
Cal destacar que malgrat aquest document és fruit de les mans de l’equip de redacció de l’informe, 
la informació recollida prové de tots els implicats, així com les millores proposades i les ja dutes a 
terme.   
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits 
de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 

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. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest 
estàndard, a excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), 
queda automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració 
durant les audiències. 

 

 
 
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. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest 
estàndard, a excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), 
queda automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració 
durant les audiències. 

 

 
 
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. 

El Centre Universitari EAE ofereix un total de 130  places de nou ingrés per al Grau d’Administració 
i Direcció d’Empreses. Més del 50% de les places ofertes són demandades en primera preferència 
i un cop finalitzat el procés de matriculació l’escola acaba cobrint totes les places que ofereix (E1.1 
i E1.2). Per tant, el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses funciona en plena ocupació. En el 
curs 2015-2016 el nombre d’estudiants de nou ingrés va ser de 145, dada que suposa una ocupació 
del 111,5% respecte a l’oferta de places.  

Pel que fa a la procedència dels estudiants, en el curs 2015/2016, el 67,7% provenien del batxillerat, 
via les PAU, un 16,2% de cicles formatius de grau, un 13,8 % de les PAU amb carrera començada 
i la resta d’altres vies. A més, malgrat la nota de tall de selectivitat és 5, el 35,4% va tenir una nota 
d’accés superior a 7 (E1.1). 

L’anàlisi dels resultats acadèmics de la Fase Inicial (E1.1 i E1.3) juntament amb l’acompliment dels 
requisits d’accés al grau definides al capítol 4 de la memòria de verificació del Grau (E1.4), permet 
confirmar l’adequació del perfil de coneixements dels estudiants de nou ingrés per cursar el Grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses. 

Pel que fa al reconeixement de crèdits, l’evidència E1.5 mostra el procediment i normativa que 
s’aplica si escau, segons la normativa UPC (E1.6). El vocal del comitè de reconeixements i 
convalidacions, després de rebre la sol·licitud de l’estudiant, fa una proposta de reconeixement de 
crèdits que ha de ser acceptada per l’estudiant, però finalment és la UPC qui accepta o no el 
reconeixement. L’any 2015/2016 només hi va haver dos estudiants amb reconeixement de crèdits 
per idiomes i 16 estudiants que van sol·licitar el trasllat d’expedients.  

 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats (incloent distribució 

horària de les matèries).  
 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=802&apartat=estudiantat
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=802&apartat=resultats_academics
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-09.pdf
http://www.eaeonline.es/grado/Matricula_modalidades_y_Admision.html
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau/normativa-academica-de-estudis-de-grau-naeg
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Tal i com es va establir a la memòria de verificació del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
(E1.4), la Direcció Acadèmica i la direcció de l’Escola de Grau són els encarregats d’establir o 
modificar l’ordenació temporal de les assignatures i la seva seqüenciació, considerant els 
requeriments i compatibilitats entre assignatures. També coordinen el procés d’elaboració o 
modificació de les guies i els plans docents dels programes i de les assignatures, respectivament. 
Aquesta coordinació horitzontal es realitza a nivell de curs i engloba les matèries que s'imparteixen 
en els dos semestres del curs per tal d'establir connexions interdisciplinàries entre les diferents 
assignatures per al desenvolupament i resolució de problemes i projectes conjunts que permetin 
l'estudiant l'adquisició de competències tant tècniques com de caràcter transversal.  

 
Per altra banda, la coordinació vertical es realitza a nivell de matèria i la seva funció principal és la 
de donar coherència a la seqüència seguida en l'aprofundiment i el desenvolupament de les 
competències específiques i genèriques de cadascuna de les matèries. En aquest sentit, cal 
destacar la proposta de millora (1.1/2013) introduïda a l’informe de seguiment 2012/2013 (E1.11), i 
donada per tancada el curs 2015 (802.M.4.2016), que consisteix en donar estructura departamental 
per matèries, incorporant un responsable que coordini els grups de les assignatures que configuren 
la matèria per tal de fer front a l’ampliació del nombre d’alumnes, horaris i grups. Amb aquesta 
millora, que es va començar a implantar el curs 2013/2014, els coordinadors d’àrea són els 
responsables de que les assignatures de la seva àrea no tinguin solapaments o llacunes de 
continguts. Per això, els coordinadors d’àrea es reuneixen amb el professors de les assignatures a 
l’inici i final del semestre, per tal de tenir un informe de coordinació (E.a1) i comprovar si es duu a 
terme el contingut de la guia docent establerta.  

 
El Director de Grau, a final de cada curs acadèmic convoca una reunió de tancament y avaluació 
curricular, a la quan també es fa una revisió dels resultats obtinguts al curs (E.b).  
 
Els mecanismes resulten globalment satisfactoris i els resultats adequats; el baix nombre d´alumnes 
i professors assignats a diferents grups requereix un limitat esforç de coordinació d´horaris i 
continguts. A més, la implantació de coordinadors ha millorat els processos de coordinació 
horitzontal i vertical i la comunicació acadèmica general. 

 
Una millora feta en aquest sentit, però encara en vies d’implantació, és el nou SGIQ (millora 802 
.M.2.2016), que estableix aquests mecanismes de coordinació mitjançant els processos 802.2.1 
(Garantir la qualitat dels seus programes formatius) i 802.3.3 (Metodologia d’ensenyament i 
avaluació) (E1.7).  

 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 

positiu sobre els resultats de la titulació. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest 
estàndard, a excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), 
queda automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració 
durant les audiències. 

 

 
 
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments 

i del procés d’acreditació de l’ensenyament.  

Cap de les propostes de millora que s’han indicat en els anteriors informes de seguiment no han 
suposat cap modificació substancial de la memòria de verificació (E1.8, E1.9, E1.10, E1.11). 

                                                 
1 Les evidències corresponents a informació que no es publica a la web de l’escola estaran disponibles al campus 

virtual, concretament a CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE EAE. 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-09.pdf
https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2011.12.pdf
https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
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No obstant, la introducció de la millora 802 .M.9.2016 pot suposar un canvi futur de la memòria de 
verificació, ja que s’està estudiant la possibilitat de crear especialitats al grau mitjançant les 
assignatures optatives, per la qual cosa es necessitarà l’augment del nombre de crèdits optatius 
actualment considerants. 

Respecte a modificacions no substancials, s’han indicat les següents propostes de millora als 
diferents informes de seguiment.  

A l’informe 2012/2013 (E1.11) es va identificar la proposta d’ampliar l’oferta d’assignatures optatives 
(especialment en anglès) i per una altra banda ampliar l’oferta d’assignatures bàsiques i obligatòries 
en anglès per alguns grups. La justificació d’aquesta proposta és la importància de la tercera 
llengua.  

Actualment totes les assignatures del GADE, excepte Comptabilitat financera I i II i comptabilitat de 
costos I i II, s’ofereixen en anglès a un dels grups docents.  

Per altra banda, les noves assignatures optatives que s’ofereixen en anglès són (sense altres 
canvis): (Evidència 6) 

 802910 Corporate finance 6 ECTS (Optativa) 

 802909 Managing risk International Finance 6 ECTS (Optativa) 

 802911 Global Economy I 3 ECTS (Optativa) 

 802912 Global Economy II 3 ECTS (Optativa) 

 802920 Global Entrepreneurship 6 ECTS (Optativa) 

 802916 Strategic management 6 ECTS (Optativa) 

 802917 Cultural crossing 6 ECTS (Optativa) 

 802914 International marketing 6 ECTS (Optativa) 

 802913 Strategic marketing 6 ECTS (Optativa) 

 802915 Leadership and management skills 6 ECTS (Optativa) 

En aquest autoinforme es dóna per tancada la millora 1.1/2012 (802 .M.5.2016) i s’incorpora la 
proposta millora (802 .M.1.2016) d’ampliació de l’oferta d’assignatures optatives (especialment en 
anglès) pel curs 2016/2017. Tenim escassa demanda per algunes de les assignatures optatives que 
mai s’han obert però la demanda potencial i la idoneïtat d’alguns professors suggereixen la obertura 
d’altres assignatures optatives. Aquestes son:  

 802922 Introducció a les relacions internacionals 

 802924 Ètica i sostenibilitat: nous models de negoci 

 802923 Risc i seguretat 

En aquest informe s’incorpora una millora del Sistema de Gestió de Qualitat Interna del centre i, per 
tant, de la titulació de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (802.M.2.2016). Aquest nou 
sistema substituirà  l’anterior sistema de garantia de qualitat definit a l’informe de verificació i ve 
justificat pels Reials decret 1393/2007 i 99/2011, que exigeixen que noves titulacions de grau, 
màster i doctorat, comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de 
verificació. Aquest nou SGIQ (E1.7) es va començar a dissenyar l’any 2015, actualment està en 
procés de revisió i implantació i es pretén obtenir la certificació dins del programa AUDIT.  

Per altra banda, destacar la millora 802 .M.10.2016 ja finalitzada i que ha suposat l’aprovació d’un 
sistema de revaluació que no estava contemplat a la memòria de verificació.  

 

ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i 
sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.  
 

https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
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Actualment disposem d’una nova web (http://www.eae.es) (E2.1) amb la qual es té accés a tota la 
informació referent a l’escola, les seves titulacions, les característiques principals del seu claustre 
docent, i les tasques de recerca desenvolupades. Igualment, hi ha un espai destinat a la comunitat 
d’antics alumnes i un espai d’actualitat on es publiquen les noticies més destacades d’EAE. 

Des d’aquesta pàgina, els grups d’interès poden accedir a tota la informació relativa al GADE, tant 
a la modalitat normal (E2.2), com l’anglesa (E2.3), com l’opció de Grau més màster (E2.4).  

 

2.1 El centre docent publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

Des de l’informe de seguiment 2010/2011, on es va indicar la proposta de millora 1.1/2010 (E1.9), 
s’ha treballat permanentment en la re-definició de la informació de la pàgina web de l´Escola (E2.1) 
en el marc d´un projecte global. 

En aquest sentit, la proposta de millora identificada a l’informe de 2010/2011 amb codi 1.1/2010 s’ha 
dut a terme parcialment i, per tant, es segueix treballant. L’any 2012, el director del Grau va redactar 
un informe amb el contingut que s’havia de publicar a la web, per tal de donar més informació, més 
versàtil i integrada als grups d’interès. Respecte a la traducció de la informació en altres idiomes, 
actualment es segueix treballant.  

No obstant això, considerant la càrrega de treball de revisió i elaboració de material i l’ampliació de 
les titulacions oficials, queden pendents de millora alguns punts, com arxius emergents, la 
informació en altres idiomes, més informació respecte al PDI. Per tant, seguim treballant en aquest 
punt per tal de millorar la pertinència de la informació pública (802.M.3.2016).  

Per altra banda, gràcies a la millora 1.1/2011 proposta a l’informe de seguiment 2010/2011 (E1.9), 
donada per tancada en aquest informe (millora 802 .M.22.2016), s’ha millorat respecte a la 
informació pública del nostre claustre docent (E4.1). Des de la pàgina web, tots els interesants 
poden veure un resum curricular dels professors que participen en el GADE. 

Respecte a la pàgina web del GADE d’EAE (E2.5) es pot trobar tota la informació completa i 
actualitzada sobre les característiques generals de la titulació i de l’escola, i es  pot accedir a 
informació més detallada. Accedint al Grau en Administració i Direcció d’Empreses (E2.2), tots els 
grups d’interès poden veure la planificació operativa dels estudis (E2.6), composta pel pla d’estudis, 
les pràctiques externes, els programes de mobilitat, i el treball final de grau. 

De la mateixa manera des de la direcció web E2.2 els interessats tenen a la seva disposició 
informació relativa al pla d’acció tutorial (E2.7), al calendari acadèmic (E2.8), als requisits d’admissió 
(E2.9), a la titulació obtinguda amb els estudis  (E2.10) i al servei de carreres professionals (E2.11). 

A més, els alumnes ja matriculats poden accedir, des de cadascun dels apartats anteriors, a 
informació  més específica mitjançant els credencials corresponents2. Per la naturalesa del seu 
públic, estudiants del GADE, aquesta informació, es dipositada a la intranet BlackBoard (E2.12) o 
Campus Virtual de EAE UPC. Concretament, amb aquesta intranet, els estudiants del GADE, poden 
accedir als horaris de les assignatures (E2.13), a tota la normativa acadèmica corresponent (E2.14) 
i són informats dels principals esdeveniments que hi tenen lloc a l’escola. 

Respecte als resultats del programa formatiu, des de l’apartat “Sistema de garantia interna de 
calidad” (E2.5), els interessats poden accedir a les dades d’inserció laboral dels estudiants (E2.17), 
així com a diferents informes de resultats (E2.18). En aquest darrer punt, mitjançant els enllaços 
corresponents, es pot accedir als principals indicadors dels resultats acadèmics del GADE (E1.1), 
del centre (E2.19), a la producció científica (E2.20) i a la base de dades winddat (E2.21) indicadors 
de resultats principals.  

Cal destacar en el punt dels resultats dels programes formatius, el “employment report” (E2.29) que 
mostra les dades més significatives de la inserció laboral dels nostres estudiants.  Segons les dades 
d’aquest Report Ocupacional d’EAE corresponents a l’any 2015, un 95,4% dels estudiants (de grau 
i de màster) que van sol·licitar pràctiques, les van realitzar; un 71% van rebre noves propostes de 

                                                 
2 Per accedir de forma directa als enllaços de Blackboard, abans han de ser validats els credencials.  

http://www.eae.es/
http://www.eae.es/
http://www.eae.es/grado-universitario/grado-administracion-direccion-empresas/presentacion
http://www.eae.es/grado/bachelor-degree-business-administration-and-management/presentation
http://www.eae.es/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-master/presentacion
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
http://www.eae.es/
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
http://www.eae.es/grado/claustro/matematicas-y-estadistica
http://www.eae.es/grado/presentacion
http://www.eae.es/grado-universitario/grado-administracion-direccion-empresas/presentacion
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-de-estudios
http://www.eae.es/grado-universitario/grado-administracion-direccion-empresas/presentacion
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-accion-tutorial
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/calendario-academico
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/requisitos-y-admision
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/titulacion
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/carreras-profesionales
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423930_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423929_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://www.eae.es/grado/presentacion
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/datos-insercion-laboral
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/informes-de-resultados
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
file:///C:/Users/URAP6A/Desktop/Rocio/AQU/Quadre%20de%20comandament%20EAE
http://www.eae.es/faculty-research/congresos-y-publicaciones
http://winddat.aqu.cat/
http://www.eae.es/carreras-profesionales/employment-report
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treball en l’any posterior a la finalització dels seus estudis; i un 83% dels egressats van obtenir una 
feina sis mesos després de finalitzar el seu programa. 

Per altra banda, als apartats corresponents a “EAE en cifras” (E2.15)  i a “EAE en los Rankings” 
(E2.16) es disposa d’informació de caràcter general. 

En general, tota la informació de la web es revisa periòdicament, per tenir tota la informació 
actualitzada de cara a l’inici de cada curs, el que permet detectar mancances d’informació o 
possibles millores dels continguts anualment.  

Respecte al nou SGIQ encara no implantat (E1.7) (millora 802 .M.2.2016), el procés 802.7.1. 
(Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius) defineix com EAE garanteix 
l’accés a la informació al conjunt de grups d’interès interns i externs del Centre. També defineix com 
publica la informació referent a les seves titulacions i els resultats formatius obtinguts, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’activitat de l’EAE en l’àmbit extern. 

Cal destacar que EAE també té presència a diferents xarxes socials, com Twitter (E2.23), Facebook 
(E2.24), google+ (E2.25), linkedin (E2.26) i disposa d’un canal a Youtube (E2.22), on els interessats 
també poden estar informats.  

 
2.2 El centre docent garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els 

grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i de l’acreditació de la titulació. 

Tal com s´ha explicat en el punt anterior, la informació rellevant de les titulacions s´ofereix i es 
gestiona en diferents portals i medis de difusió. Des de la pàgina principal (E2.1)  s’accedeix a totes 
les titulacions de l’escola i concretament a la web del GADE (E2.2), on hi ha la informació necessària 
pels futurs estudiants. A més, els estudiants ja matriculats disposen d’informació ampliada i més 
específica al campus virtual BlackBoard (E2.12) tal i com s’indica a l’apartat “mecanismes per a 
publicar informació” del Sistema de Gestió de Qualitat actual (E1.12) 

La informació relativa a la verificació, seguiment i acreditació de les titulacions d’EAE es pot trobar 
a l’apartat “Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)” de “Conoce EAE” (E2.27). En aquest 
punt podem veure la situació actual de les diferents titulacions oficials d’EAE i accedir als diferents 
informes de les titulacions ja verificades, així com als informes de seguiment y acreditació del GADE. 
De la mateixa manera, la informació relativa al procés d’acreditació del GADE també està disponible 
a l’apartat web corresponent a la pròpia titulació (E2.28).  

En aquest sentit EAE compleix el requisits establerts en el seu sistema de gestió de qualitat (E1.12) 
que determina que pel que fa a les titulacions s'informarà, a través de la plataforma interna, les webs 
d'UPC i EAE i fullets informatius, l'oferta formativa (E2.1); els objectius i la planificació de les 
titulacions (E2.6), les metodologies de l'ensenyament, aprenentatge i avaluació (guies docents: 
E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5; i informació al campus virtual E2.12), els resultats dels ensenyaments 
pel que es refereix a l'aprenentatge, i satisfacció dels diferents grups d'interès (E2.18); Inserció 
laboral (E2.17, E2.29, fullet amb dades d’estudi E.c3); les pràctiques externes (E2.1, E2.11, E6.9 i 
informació al campus virtual E2.12, E5.3); els programes de mobilitat (E2.30 i informació al campus 
virtual E2.26); i els procediments per realitzar al·legacions, reclamacions i suggeriments (E1.12). 

  

2.3 El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

El centre EAE publica i difón la seva política de qualitat, els procediments del sistema de gestió de 
qualitat  i els elements que se'n deriven per a la rendició de comptes de la titulació als diferents 
grups d'interès mitjançant el seu web (E1.12) i la memòria anual corresponent a cada curs acadèmic 
(E2.28). 

En aquest punt cal remarcar que actualment EAE treballa dins del marc del Sistema de Garantia de 
Qualitat (SGQ) que es va descriure a l’apartat 9 de la memòria de verificació (E1.4), el qual va ser 
aprovat. Aquest sistema, amb certificació internacional de Qualitat ISO 9001, afavoreix la qualitat 

                                                 
3 Evidència dipositada al campus virtual: CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE EAE 

http://www.eae.es/conoce-eae/eae-en-cifras
http://www.eae.es/conoce-eae/eae-en-los-rankings/rankings-nacionales
http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
https://twitter.com/EAE_
https://www.facebook.com/EAE.Business.School/?ref=ts
https://plus.google.com/+EaeEsBusinessSchool
https://www.linkedin.com/edu/school?id=22458
https://www.youtube.com/user/EAEBusinessSchool
http://www.eae.es/
http://www.eae.es/grado-universitario/grado-administracion-direccion-empresas/presentacion
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://www.eae.es/content/evaluacion-de-las-titulaciones
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/evaluacion-titulaciones
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://www.eae.es/
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-de-estudios
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_grado.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/informes-de-resultados
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/datos-insercion-laboral
http://www.eae.es/carreras-profesionales/employment-report
http://www.eae.es/
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/carreras-profesionales
https://www.upc.edu/cce/es/estudiantes/practicas-academicas-externas
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27743_1%26url%3D
http://www.eae.es/grado/relaciones-internacionales
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423928_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/informes-de-resultados
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-09.pdf


Informe d'Acreditació [Escola d'Administració d'Empreses (EAE)]  15/64 

 

 
dels processos de l'Escola i contribueix a identificar, planificar i implementar les millores en el 
disseny i avaluació dels programes i serveis que ofereix. Concretament els procediments que es 
contemplen són:  

1. Procediments d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i el professorat: 
1.1. Procediments per a la recollida i anàlisi d'informació sobre la qualitat de l'ensenyament.  
1.2. Els procediments per a la recollida i anàlisi d'informació sobre els resultats d'aprenentatge. 
1.3. Els procediments per a la recollida i anàlisi d'informació sobre el professorat.  
1.4. Objectius de qualitat prèviament fixats 

2. Procediment per garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat.  
2.1. Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi d'informació sobre les pràctiques 

externes. 
2.2. Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi d'informació sobre els programes de 

mobilitat. 
3. Procediments d'anàlisis de la inserció laboral dels graduats i de la satisfacció amb la formació 

rebuda. 
3.1. Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi d'informació sobre la satisfacció dels 

col·lectius implicats en el Títol. 
3.2. Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi d'informació sobre els suggeriments 

o reclamacions dels estudiants 
3.3. Criteris i procediments per a una possible extinció del Títol.  
3.4. Mecanismes per publicar informació 

Aquests mecanismes i/o procediments donen com a resultats una sèrie informes d’avaluació i 
indicadors (E.a) que es comuniquen als interessats mitjançant la web de l’escola (E2.17, E2.18), els 
informes de seguiment, la memòria anual (E2.28) o reunions (E.b), de forma que la informació arriba 
als grups d’interès implicats. A més, proporcionen una eina imprescindible per al seguiment de la 
titulació i el seu bon desenvolupament ja que permeten detectar els punts a millorar i fomentar per 
augmentar la qualitat del programa i el nivell de satisfacció dels seus interessats, punts claus per 
l’acreditació de la titulació.  

En efecte, els procediments d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i el professorat ens 
permet conèixer la valoració dels nostres estudiants als seus professors i assignatures mitjançant 
les enquestes, les incidències que hi ha a les diferents assignatures mitjançant els autoinformes 
dels professors; amb les reunions de coordinació ens permet garantir i millorar la qualitat del 
contingut del nostre programa formatiu, així com millorar resultats obtinguts; ens permet millorar els 
sistemes de suport i aprenentatge que oferim als estudiants amb els informes de mobilitat, 
pràctiques i pla d’acció tutorial; ens permet detectar possibles problemes que puguin sortir en el 
desenvolupament diari de la titulació i, per tant, les solucions, mitjançant els mecanismes per 
suggeriments i reclamacions dels estudiants; i ens permet conèixer el grau d’inserció laboral del 
nostres estudiants gràcies als informes anuals d’ocupació.  

No obstant això, degut a certes mancances d’aquest sistema de qualitat i a l’ampliació del nombre 
de titulacions oficials i, per tant, a la falta de procediments específics per als programes formatius i 
el conjunt del centre docent, s’ha dissenyat un nou Sistema de Garantia Interna de Qualitat (1.7) 
sota el marc establert pel programa AUDIT, desplegat per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya. Els 
processos definits són: 

1.1 Definir política i objectius de qualitat 

2.1 Garantir la qualitat dels seus programes formatius 

3.1 Definició de perfils d’ingrés, admissió i matriculació 

3.2 Suport i orientació als estudiants 

3.3 Metodologia ensenyament i avaluació 

3.4 Gestió de la mobilitat de l’estudiantat 

3.5 Gestió de l’orientació professional 

http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/datos-insercion-laboral
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/informes-de-resultados
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/informes-de-resultados
http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
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3.6 Gestió de les pràctiques externes 

3.7 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments 

4.1 Definició de les polítiques del PDI i PAS 

4.2 Captació i selecció del PDI i PAS 

4.3 Formació de PDI i PAS 

4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS 

5.1 Gestió i millora dels recursos materials 

5.2 Gestió i millora dels serveis 

6.1 Recollida i anàlisis de resultats 

7.1 Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius 

Aquest nou SGIQ, dissenyat amb la col·laboració de tots el responsables d’àrea de les titulacions, 
està en procés de revisió, per part de tots el implicats en els diferents processos, i en procés 
d’implantació, i té com a objectiu obtenir la certificació corresponent. 

 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que 
assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació. 
 

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

El grau d’implementació del SGQ utilitzat fins aleshores (aprovat a la memòria de verificació) ha 
permès obtenir evidències necessàries per al procés d’acreditació. Per exemple, les enquestes per 
avaluar a professors, assignatures i programa es troben completament desenvolupades i, gràcies a 
la proposta de millora 3.1/2010 feta a l’informe de seguiment 2009/2010 (E1.8), es troben totalment   
implementades al campus virtual i gestor acadèmic assegurant un alt nivell de compliment. Per altra 
banda, l’adopció del sistema PRISMA de la UPC ha permès obtenir els indicadors dels resultats 
d’aprenentatge de forma automàtica des del servei de dades estadístiques i de gestió de la UPC 
(E1.1, E2.19).   

La resta de processos per a l’obtenció d’evidències estan menys automatitzats però funcionen 
raonablement bé. La realització d’autoinformes per part del professorat que preveu el Sistema de 
Gestió de Qualitat a l’apartat “Avaluació de l’activitat docent d’EAE” (E1.12) juntament amb la 
proposta de millora 3.2/2010 feta a l’informe de seguiment 2009/2010 (E1.8), que s’ha tancat amb 
l’elaboració d’aquest autoinforme (802 .M.6.2016) malgrat es donava per tancada el curs 2012/2013, 
és una mostra de com els procediments d’avaluació funcionen correctament i se´ls ha donat la 
importància que mereixen. 

La modificació i incorporació al Comitè de Qualitat de personal PDI, PAS i estudiants, referent a 
l´acció de millora 3.2/2011 (E1.9) (nova composició i dinàmica del comitè de qualitat) també ha 
facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions, donant una visió més àmplia al comitè. 
Aquesta proposta de millora tancada al curs 2015 (802 .M.7.2016) ha permès donar major 
visualització al Sistema de Gestió de Qualitat.  

En conjunt, el Sistema de Gestió de Qualitat implementat, ha estat satisfactori, i ha permès dur a 
terme una avaluació anual de la qualitat dels ensenyaments, de la qualitat del professorat, de les 
pràctiques externes, del programa de mobilitat i de la satisfacció dels implicats, destacant en aquest 
darrer punt el pla d’acció tutorial. Aquestes avaluacions fetes mitjançant informes anuals o reunions 
amb els implicats (E.a) han facilitat el procés d’acreditació del GADE, destacant clarament l’ajuda 
que ha suposat en el procés de seguiment i acreditació. De la mateixa manera, el SGQ ha permès 

http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=802
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
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detectar punts a millorar a la titulació, com la incorporació de coordinadors de matèries, l’avaluació 
dels treballs final de grau mitjançant el sistema de rúbriques, el seguiment de les pràctiques en 
empreses o la presència d’un tutor per al pla d’acció tutorial. 

No obstant l’existència del SGQ i el suport que ha suposat aquest en el procés d’acreditació del 
GADE, s’ha detectat al llarg dels darrers cursos acadèmics que hi havia processos del propi sistema 
amb funcionament irregular. Malgrat la major part del processos donen resposta al procés 
d’avaluació, seguiment i millora de la titulació, molts d’ells s’han desenvolupat sense seguir un 
procediment que donés les evidències pertinents. Per aquest motiu, com a resultat d’un procés de 
revisió exhaustiva del SGQ dut a terme al 2014 (E.b) s’ha dissenyat un nou SGIQ, segons 
l’estàndard del programa AUDIT (E.b), on es defineix com EAE dissenya, organitza i desenvolupa 
els seus programes formatius, i com s'analitzen els resultats de l'avaluació, es corregeixen les 
desviacions de la planificació i s’implanten propostes de millora en els plans d'estudis i l’organització 
de la docència (procés 802.2.1. “Garantir la qualitat dels seus programes formatius” E1.7). Aquest 
fet ha donat per tancada (802 .M.8.2016) la proposta de millora 3.3/2011 d’incorporació de l’eina 
TotQ (E1.9).  

Igualment tot el procés d’acreditació de la titulació de grau s’ha fet seguint el Marc per a la verificació, 
el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA) definit per la UPC (E2.28, E2.29) 
i amb el suport del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (E2.30). La elaboració 
dels informes de seguiment s’ha vist facilitada pels diferents mecanismes de recollida de dades 
establerts al sistema de qualitat i a la vegada, la realització d’aquest autoinforme s’ha vist afavorit 
pels diferents informes de seguiment (E1.8, E1.9, E1.9, E1.10) 

 

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 d’aprenentatge i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

El Sistema de Gestió de Qualitat de l’escola (E1.12) defineix els procediments d’avaluació i millora 
de la qualitat de l’ensenyament i el professorat, indicant els procediments per a la recollida i anàlisi 
d’informació de la qualitat de l’ensenyament, dels resultats d’aprenentatge, de les pràctiques 
externes, dels programes de mobilitat i de la satisfacció dels col·lectius implicats en el títol. 

Un element fonamental per aquesta recollida d’informació són les enquestes a l’estudiant. Cada 
semestre l’estudiantat ha d‘omplir una enquesta corresponent a cada matèria mitjançant la qual 
l’estudiant fa una valoració del professorat i de l’assignatura i dels serveis addicionals.  

Com a resultat de la millora 3.1/2010, proposada a l’informe de seguiment de l’any 2009/2010 (E1.8), 
les enquestes s’han incorporat com a eina automàtica i es fan de forma centralitzada a través del 
campus virtual d’EAE, BlackBoard, la qual cosa ha augmentat la proporció de respostes 
satisfactòriament. 

Una mostra del resultats obtinguts, és la valoració mitjana del professorat del primer semestre del 
darrer curs acadèmic (2015-2016), que  ha estat de 3,7 punts sobre 5.  

D’altra banda, el Sistema de Gestió de Qualitat de l’escola (E1.12) defineix un conjunt d’indicadors 
per avaluar  la satisfacció del grups d’interès (E1.1). Algunes de les valoracions del comitè 
esmentades als informes són: 

- Valoració alta del grau de satisfacció del alumnes amb professors, i el tractament proper amb 
coordinació i direcció, com avalen les enquestes d´assignatura, professor i coordinació. 

- Bona valoració del treball en grups reduïts obrint grups per evitar grups nombrosos; la 
incorporació d´assignatures en anglès i altres optatives. Important el desenvolupament del pla 
d´acció tutorial. 

- Valoració positiva però amb esment de la necessitat d´atendre a la renovació del personal docent 
i a l´establiment de beques i ajudes. 

- A millorar: la informació i els procediments relatius al reconeixement de crèdits optatius i de 
anglès i l’extensió de la informació respecte a la normativa acadèmica. 

http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-calidad/evaluacion-titulaciones
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
http://www.upc.edu/gpaq/ca
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2011.12.pdf
https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
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Pel que fa a la recollida d’informació referent a incidències, reclamacions i suggeriments, el sistema 
de gestió de la qualitat actual contempla quatre sistemes per a la comunicació. No obstant això, les 
incidències o reclamacions dels estudiants del GADE s’han fet majoritàriament de forma personal 
amb coordinació acadèmica. Direcció acadèmica de Grau és qui gestiona les incidències, fent un 
registre d’aquelles incidències més importants.  

Si bé, es veritat que un dels punts forts de l’escola es la proximitat que té amb els estudiants, i la 
rapidesa que des de coordinació i direcció de Grau solucionen tots els problemes, també es cert 
que de vegades el procés no es fa de forma estandarditzada. Aquest punt s’ha millorat amb el 
disseny d’un procés específic dins del nou sistema de garantia interna de qualitat (procés 802.2.7. 
del SGIQ “Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments” E1.7), la qual cosa permetrà identificar 
no conformitats dels programes formatius (millora 802 .M.2.2016).  

 
3.3  El SGIQ implementat genera un pla de millora que s’utilitza per a la millora continuada 

de la titulació. 

El sistema de qualitat de l’escola té per objectius assegurar la qualitat de l`ensenyament, incorporar 
estratègies de millora contínua per tal d`assolir els objectius previstos i rendir comptes (E1.12). Una 
mostra d’això és l’elaboració d’informes dels coordinadors d’assignatures i del director de l’escola 
de grau (E.a i E.d4), que serveixen de guia per definir les accions de millora que s’han de dur a terme 
i que es posen de manifest a les diferents reunions amb els interessats (E.b).    

Altres exemples de que el nostre sistema de qualitat genera un pla de millora continua són: 

- l’informe d’acceptació de la proposta de Revaluació d’assignatures a proposta de Direcció de Grau 
amb informe positiu de la UPC i de la Comissió d’alumnes de grau (Acta 2.11.2015 de E.b). Aquesta 
proposta (802 .M.10.2016) va ser elaborada i acceptada prèviament pels delegats de curs a les 
reunions que mantenen amb coordinació acadèmica; 

- les propostes de millora 802 .M.9.2016, 802 .M.18.2016 i 802 .M.19.2016  com a resultat de l’anàlisi 
de la qualitat de la titulació i dels suggeriments dels estudiants; propostes acordades a la reunió del 
departament acadèmic (Acta 5.10.2016 de E.b).   

Per altra banda, els informes de seguiment de la titulació mostren també els plans de millora 
proposats per a la titulació i han donat suport a la presa de decisions de la direcció agilitzant el seu 
procés. En aquest punt cal esmentar la proposta de millora 3.1/2011, resultat de l’informe de 
seguiment 2010/2011 (E1.9) que proposava la integració en un pla de seguiment dels objectius, 
eines, i accions a dur a terme per a la millora de la qualitat. Aquesta mesura, tancada amb la 
realització d’aquest informe (802.M.21.2016), queda reflectida en els diferents informes de 
seguiment anuals, que, encara que no tots aconseguits, han estat els indrets per discutir i decidir 
accions orientades a l’acompliment dels objectius de qualitat.  

No obstant el sistema actual ens ha permès millorar i per tant, ens ha permès créixer, actualment 
es pretén certificar el nou sistema de qualitat i implantar-ho lo més aviat possible per tal de millorar 
en aquest sentit i pal·liar raonablement les mancances en el procés de formalització dels processos 
(millora 802 .M.2.2016). 

En definitiva, els procediments i mecanismes de recollida de dades establerts al sistema de qualitat 
garanteixen la detecció dels punts forts i febles de la titulació i, per tant, generen un pla de millora. 

 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les 
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. 
 

                                                 
4 Evidència dipositada al campus virtual: CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE EAE 

 

http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
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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 nombre total de professors que ha fet classe en el darrer curs acadèmic en el GADE (2015/2016) 
ha estat de 68, dels quals 31 són doctors i 6 estan acreditats. Això suposa que el 46% del professorat 
és doctor.  

Si analitzem l’evolució del professorat als darrers anys veiem (taula 4) com el nombre de doctors ha 
crescut de 24 fins 34 en gairebé quatre anys. D’igual manera els acreditats han passat de 4 a 12. 
Aquest increment de la plantilla docent és fruit d’una acció de millora que es va proposar a l’informe 
de seguiment del 2010 (millora 2.1/2010) (E1.8), amb la qual ens proposàvem arribar a la proporció 
legal: 50% doctors i, d`aquests, 60% acreditats.  

Taula 4. Evolució del professorat del GADE.  

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

Professors 52 58 68 70 

Professor Doctor 24 27 31 34 

Professor Acreditat 4 6 6 12 

 

Els resultats són una clara evidència del treball i esforç que l’escola està fent al respecte. De fet, 
aquest curs la plantilla docent ha estat ampliada amb la incorporació de 4 doctors acreditats i un 
altre que ja hi era a la plantilla però que s’ha acreditat. Malgrat encara no arribem als límits exigits, 
la continuació de la proposta de millora (millora 2.1/2010) (E1.8) en aquest informe (802 .M.16.2016) 
i els esforços duts a terme els darrers anys demostren clarament que aquesta línia de treball és un 
objectiu estratègic de l’Escola. La previsió pel curs 2017/2018 és arribar al 57% de PDI Doctor, i el 
43% d’aquests acreditats.  

Pel que fa a l’experiència docent del nostre professorat, cal destacar que l’antiguitat mitjana del 
professorat en l’Escola és de sis anys, tenint només un 25% de la plantilla amb una antiguitat menor 
a 2 anys. No obstant aquesta antiguitat, la major part de les recents incorporacions tenen 
experiència docent en altres universitats del país i/o una àmplia experiència professional (E4.1). Si 
analitzem l’antiguitat per matèria de coneixement, veiem que l’àrea de màrqueting és la que té una 
antiguitat de professors més baixa, amb una antiguitat mitjana de 3,6 anys, mentre que l’àrea de 
comptabilitat és la que té una mitjana superior amb una antiguitat de 10,6 anys. El gràfic 1 mostra 
l’evolució i la permanència del nostre claustre docent.  

Gràfic 1. Evolució i permanència del professorat del GADE.  
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Pel que fa a reconeixements de recerca, donada la identitat de l’escola com a escola de negocis i 
degut a la mancança de títols oficials fins a la verificació del GADE a l’any 2009, no hi ha professorat 
amb sexennis o trams de recerca. Malgrat això, des de 2014 s’està treballant molt seriosament en 
temes de recerca, gràcies a la creació del grup d’Innovació docent (GID-EAE), incorporat al grup 
RIMA de la UPC (E3), i al Grup de Recerca Interdisciplinar en Turisme d’EAE (GRIT-EAE). Una 
mostra d’això és l’augment del nombre de professors acreditats o doctorats.  

En aquest punt cal destacar que la continuació de la millora (millora 2.1/2010) (E1.8) en aquest 
informe (802 .M.16.2016), incentiva la producció científica de l’escola donat el seu caràcter 
indispensable per a l’acreditació del professorat. 

D’altra banda, un punt fort d’aquesta escola és l’alt grau de professionalització dels professors dins 
l’àmbit de l’àrea de coneixement de la qual són professors (E4.1). Això garanteix, una visió pràctica 
de la docència impartida, però a la vegada fa que la relació entre professors a temps complet i 
professors a temps parcial no sigui equilibrada (6/62 el curs 2015/2016). Malgrat que l'escola no vol 
perdre la professionalitat del seu claustre docent és conscient de la necessitat d'augmentar el 
nombre d'acadèmics, motiu pel qual no es dóna per tancada la millora (millora 2.1/2010, en aquest 
informe (802 .M.16.2016)) (E1.8). Una mostra d’aquesta voluntat és l’increment del nombre de 
temps complets en l’actual curs acadèmic, 2016/2017, passant a una relació de 10 temps complerts 
y 60 temps parcials.  

No obstant el baix nombre de professors a temps complet, el volum de professors actual és suficient 
per fer front a totes les necessitats docents, cobrint totes les àrees temàtiques definides. 
L’assignació dels professors la fa el director de grau segons l’àrea de coneixements i experiència a 
l’escola. Així, n’hi ha professors per a cada una de les matèries de coneixements definides al pla 
d’estudis del Grau. Concretament, la distribució dels professors per àrees de coneixement són (taula 
5). 

 

Taula 5. Nombre de professors per matèries.  

Matèries 

2015/2016 2016/2017 

Professor 
No 

Doctor 

Professor 
Doctor 

Professor 
Acreditat 

Professor 
No 

Doctor 

Professor 
Doctor 

Professor 
Acreditat 

Matemàtiques i estadística (ME) 1 4 - 1 4 1 

Dret (DR) 3 4 1 2 5 2 

Economia i Sociologia (ES) 5 3 - 5 3 1 

Comptabilitat (CF) 4 3 - 4 3 - 

Finances (FZ) 4 2 1 4 2 1 

Màrqueting (MK) 3 4 1 4 4 1 

Economia de l’Empresa (EE) 10 9 3 9 10 5 

Desenvolupament professional (DP) 5 - - 5 - - 

Sistemes d’Informació (SI) 2 2 - 2 3 1 

 

De la mateixa manera, els tutors de TFG i els tribunals per avaluar les pràctiques externes són 
escollits tenint en compte la seva especialització, per tal de que l’avaluació sigui lo més adient 
possible i ajustada a les competències corresponents. Actualment tenim 35 professors, l’assignació 
dels quals depèn de la seva línia de recerca (Taula 6). 

Taula 6. Professors aptes per TFGs classificats per matèries, si són o no doctors, pel tipus de treball que 
poden dirigir (BP: Business Plan; I: Projecte de recerca) i per la seva línia de recerca.   

Mat
. 

Dr. Tutor 
Tipus 
TFG 

Línia recerca Mat. Dr. Tutor 
Tipus 
TFG 

Línia recerca 

http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://www.eae.es/grado/claustro/matematicas-y-estadistica
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
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CF Dr. M.,A. BP Models de negoci ES  C., D. BP Business plan 

DP  F.,L BP Models de negoci ES  de A., A. I/BP 
Macro / Sèries 

temporals 

DR Dr. B., B. I Dret ES  G. C., D. BP Models de negoci 

DR Dr. V., A.E. I Dret FZ Dr. T., C. I/BP Models de negoci 

EE Dr. A., R. I/BP Operacions FZ Dr. T., J. I/BP Finances 

EE Dr. C., O. BP Business Plan FZ  C., C. BP 
Logística / business 

plan 

EE Dr. G., M. I/BP Communication FZ  P., M. BP Models de negoci 

EE Dr. M., M. L. I/BP Models de negoci ME Dr. B., M. I Models de negoci 

EE Dr. M., P. BP Models de negoci ME Dr. C., G. I/BP Operacions 

EE Dr. M., J. I/BP Models de negoci ME Dr. F., S. I 
Decisions Emp y 

Big Data 

EE Dr. S., M. I/BP 
Models de negoci; 

digital business 
ME Dr. V., M. I/BP Operacions 

EE Dr. S., L. I/BP Models de negoci MK Dr. A., A. I/BP Màrqueting 

EE Dr. T. M., H. BP Models de negoci MK Dr. A., F. J. I/BP Màrqueting 

EE Dr. V., M. I/BP 
Innovació models de 

negoci-casos 
MK Dr. C., P. BP Màrqueting 

EE Dr. V., C. I 
Gestió ètica/risc, 

Qualitat/medi ambient 
MK  R., F. BP Models de negoci 

ES Dr. C., S. I 
Sociologia, 

Comunicació 
SI Dr. A., A. I 

Màrqueting, 
Educació 

ES Dr. M., T. I Sociologia SI Dr. C., L. I/BP 
Models de negoci; 

Digital business 

ES Dr. T., E. I/BP 
Communication; 
business ethics 

     

Respecte als professors de primer any, cal destacar la presència de professors amb una important 
trajectòria en recerca i innovació docent, destacant la figura del professor J. Valls, especialista en 
l'ensenyament d'assignatures numèriques emprant l'hemisferi dret, a través de colors, captació de 
patrons i metàfores; i els professors A. Arisó, M. Bara, M. Girotto, L. Seguí i C. Vintró que pertanyen 
al grup d’innovació docent. 

Per últim, analitzant el resultats de les enquestes dels estudiants per avaluar la qualitat docent, 
veiem la bona resposta del estudiants respecte als seus professors, amb una valoració mitjana al 
primer semestre del curs 2015/2016 de 3,7 sobre 5 i amb una mitjana superior a 3,5 sobre 5 per als 
professors del primer curs.   

 
4.2  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  

L´EAE considera que el professorat del centre és suficient per satisfer les necessitats docents del 
GADE pel que fa al nombre d´hores. El professorat del centre té una dedicació adequada per el 
desenvolupament de les seves funcions i l´atenció als estudiants. 

Els grups docents són com a màxim de 40 estudiants, per tant la participació de l’alumnat a classe 
l’atenció personalitzada dintre i fora de classe està garantida.  

Com ja hem vist, el pla d’incorporació de PDI laboral de temps complert s’està duent a terme 
favorablement amb la incorporació de tres professores acreditades al setembre de 2016 i amb la 
futura incorporació de nous professors acreditats de cara als propers mesos.  

Com ja s’ha comentat, malgrat la relació de professors a temps complet i professors amb dedicació 
parcial, tant la docència com l’atenció a l’estudiantat es cobreix sense cap problema. De fet, tenint 
en compte l’assignació d’hores per professor, el nombre d’estudiants i la dedicació corresponent a 
un professor a temps complet, podem obtenir la relació actual d’estudiants ETC per PDI ETC 
(equivalent a temps complet), que és de 10,7 estudiants per PDI ETC. Per tant, podem concloure 
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que el total del professorat del centre amb la seva dedicació és suficient per poder desenvolupar 
totes les funcions docents de forma adequada.    

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

investigadora del professorat. 

L’escola ha posat en marxa diferents mecanismes per tal donar suport institucional al professorat 
per desenvolupar les seves funcions i per millorar la seva activitat docent.  

Per una part ha donat una estructura departamental per matèries a la titulació (millora 1.1/2013 de 
l’informe de seguiment 2012/2013 (E1.11) donada per tancada en aquest informe amb la millora 
802.M.4.2016). En aquest punt destaquen els autoinformes dels professors i les reunions amb el 
coordinadors d’assignatures que afavoreixen la millora continua del professorat. I, per una altra part, 
la creació del GID que també ha realitzat activitats en aquest àmbit (E.e5). Aquestes activitats són:  

- Creació de dos aules virtuals per als grups d’investigació. 
- Elaboració d'enquesta al professorat d'Activitats Formatives i Avaluació (101 professors 

enquestats) 
- Creació d'un grup de treball per estructurar el procés d'avaluació i valoració de competències en 

els títols de Màster i Grau. 
- Incorporació al Grup d'Interès RIMA de la UPC (Investigació i Innovació en Metodologies 

d'Aprenentatge). 
- Formació inicial del professorat curs (setembre 2015) 
- Creació mòdul GID-EAE en Blackboard (E4.2). 
- Incorporació al Grup GRECO (Grup d’Investigació en Competències) de la UPC. 
- Formació professorat sobre competències (18 de juliol, 2016). 

A més, considerant aquest punt com un punt rellevant per a la millora de qualitat docent i donada la 
importància i dificultat de l’aplicació de l’avaluació per competències, en aquest informe considerem 
que és necessari continuar amb la proposta de millora 1.3/2010 indicada a l’informe de seguiment 
2009/2010 (E1.8) per tal de formar al professorat en aquest sentit (millora 802 .M.17.2016).  

Finalment destacar l’increment del nombre de professors doctors i acreditats, fet que evidència 
clarament que la institució facilita i dóna suport  al professorat per a la seva evolució acadèmica 
curricular.  

 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat.  
 

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

EAE compta amb un pla d’acollida per als estudiants de nou ingrés, amb la finalitat de donar la 
informació bàsica i facilitar llur inserció a la universitat. Abans de començar el curs acadèmic l’escola 
organitza els dies d’acollida per els estudiants de nou ingrés. Durant aquests dies, el coordinador, 
el director, la tutora encarregada del pla d'acció tutorial (en endavant PAT) i la resta d'agents 
implicats en el grau, reben als nous alumnes i es realitzen una sèrie d'activitats orientades a la 
integració dels alumnes al centre i al coneixement del funcionament de l'escola i dels diversos 
serveis que ofereix. Entre altres activitats es realitzen: acte  de  benvinguda  per  part  de  la  Direcció  
de  l’EAE  i  la  Delegació d’alumnes, Presentació de la Biblioteca i serveis del centre. 

A més, tots els estudiants reben en el moment de fer la matricula la carpeta de la UPC i una còpia 
de les normatives dels centre. 

                                                 
5 Evidència dipositada al campus virtual: CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE EAE 

https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2148_1
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
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Per altra banda, els estudiants del GADE compten amb el PAT que es desenvolupa al llarg de llur 
estada a l’escola (E2.7) i, per tant, els estudiants disposen de tutors que orienten la seva estada a 
l’escola tant de forma acadèmica com professional, en forma de tutories que queden registrades en 
les fitxes de seguiment del tutor.   

El PAT comença amb la presentació de la tutora els dies d’acollida, qui explica el funcionament de 
Blackboard i de les tutories tant del grau com de les pràctiques. Fet això, una vegada ha començat 
el curs, els estudiants reben tota la informació via campus virtual (E5.5), o bé, reunions personals 
amb el tutor.  

El PAT té objectius diferents segons el curs acadèmic. Concretament, l’objectiu de la primera tutoria 
(corresponent a 1er) és conèixer l’estudiant, la seva procedència, el seu nivell d’anglès, per què ha 
escollit EAE, quines són les seves àrees de dificultat, entre d’altres; i donar-li les pautes necessàries 
perquè dugui a terme una bona gestió del temps i del pla de treball i estudi. La tutoria corresponent 
al segon curs té l’objectiu d’analitzar els resultats obtinguts a primer per tal de continuar donant-li 
suport cap als bons hàbits de treball. A tercer, la tutoria pretén reduir el temps de treball una vegada 
adquirits els bons hàbits, és a dir, pretén augmentar el nivell d'eficàcia i productivitat de l'estudiant. 
Finalment la darrera tutoria, feta al darrer curs acadèmic (quart) té com a objectiu ampliar el 
currículum acadèmic de l'estudiant de cara a ajudar-li a enfocar una entrevista de treball. D'aquesta 
manera, els estudiants reben una ajuda específica al moment de desenvolupament de la seva 
experiència acadèmica.  

L'adhesió al PAT per part del estudiants és voluntària, però, no obstant això la participació als 
darrers cursos (2014/2015 i 2015/2016) ha estat superior al 60%. Concretament, la participació ha 
estat la següent (taula 7): 

Taula 7. Evolució del nombre d’estudiants de nou ingrés i del nombre totals d’estudiants al Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses.  

 
 

1er any de grau 2on any de grau 3er any de grau 4t any de grau 

Curs 2014/2015 77 98 71 65 

Curs 2015/2016 131 76 51 59 

 

Cal destacar en aquest punt, que la millora (1.1/2013) proposta en l’informe de seguiment 2012/2013 
(E1.11), i tancada en aquest informe (802.M.4.2016), ha afectat molt positivament al PAT, donant-li 
una coordinadora encarregada de desenvolupar el PAT i de fer l’anàlisi corresponent al final de cada 
curs acadèmic. Aquesta anàlisi, recollida en forma d’informe (E.a), a més de descriure el 
funcionament del PAT, recull els principals resultats del seguiment del estudiants, les principals 
conclusions de l'anàlisi i proposa accions de millora futures, tant de forma general com específica 
per a cada curs.  

Finalment, al darrer curs acadèmic 2015/2016, s’ha començat a realitzar una enquesta als 
estudiants tutoritzats amb la finalitat d’avaluar  la seva satisfacció respecte al PAT. I de forma similar, 
el curs 2014/2015, aprofitant les tutories i amb la coordinació del grau i el Director d’Innovació, es 
va facilitar als estudiants un test de competències per tal de mesurar el seu nivell d’assoliment.  

Pel que fa als serveis d’orientació professional, EAE posa a l’abast dels estudiants del GADE el 
Servei de Carreres Professionals (E5.1). Aquest servei posa a l’abast del estudiants un conjunt 
d’activitats programades que persegueixen l'actualització dels seus coneixements i un conjunt 
d’activitats  que persegueixen potenciar el seu desenvolupament professional; i té com a objectiu 
principal donar resposta a les necessitats dels estudiants en matèria d’orientació i inserció laboral, 
com pot ser l’ajuda en la redacció d’un currículum vitae, fins a la preparació en tècniques de selecció 
de personal (entrevistes, proves psicotècniques, etc.).  En relació amb això, en aquest informe es 
proposa la millora 802 .M.20.2016 que té com a objectiu fomentar la participació dels nostres 
estudiants en competició de negocis.  

El Servei de Carreres Professionals gestiona una important borsa de treball. Durant el passat any 
2015, el Centre Universitari EAE va gestionar més de 4.800 ofertes de feina i pràctiques per a 

http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-accion-tutorial
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-423956-dt-content-rid-2761451_1/orgs/com_eae_2014/PAT%20Info.pdf
https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
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treballar en 41 països i 34 sectors diferents. Per tal d'afavorir la xarxa de networking i ocupabilitat, 
l'any passat es van organitzar més de 170 esdeveniments, en els quals van participar-hi més de 
8.000 persones, tant estudiants com antics alumnes i professionals. 

Des de que va començar el 2016, s'han publicat al Portal de Ocupació d'EAE (E5.2) una mitja diària 
de 16,8 ofertes de treball i pràctiques per a estudiants i antics alumnes (un 15% més que en l'any 
anterior), que representen 371 ofertes cada mes.  

Entre els esdeveniments que organitza el Servei de Carreres Professionals destaquen: la setmana 
de l’empleabilitat, Company Meeting, International Talent Program, Employment Partner Executives, 
Company Day, Taula rodona de Headhunters, Webinars de Desenvolupament del Talent, Fòrum 
d’Ocupació Online Anual, Itineraris Professionals (E5.1). 

Per altra banda, aquest mateix servei de carreres professionals juntament amb la coordinadora de 
pràctiques externes del GADE s’encarreguen del Programa de Cooperació Educativa Universitat – 
Empresa que, a través de la UPC, possibilita l'adquisició d'experiència professional a tots els 
estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits del Pla d'Estudis del GADE. Els estudiants poden 
optar per cursar l’assignatura de pràctiques que permet convalidar les hores de treball de l'alumne, 
certificades per l'empresa, per  12, 15 i 18 crèdits optatius del Pla d'Estudis, segons treballin 360, 
450 o 540 hores. En aquest sentit, el Servei de Carreres Professionals s’encarrega dels convenis 
laborals, mentre que coordinació de l’assignatura s’encarrega de fer el seguiment de l’estudiant a  
la empresa i d’orientar-li de cara a la presentació de la memòria de pràctiques (E5.3) i a les 
pràctiques en si mateixes (E5.6).  

Cal esmentar  que la gestió de les pràctiques externes també s’ha vist afectada positivament amb 
la millora (1.1/2013) proposta en l’informe de seguiment 2012/2013 (E1.11), i tancada en aquest 
informe (802.M.4.2016). La dotació d’un coordinador ha fomentat un millor assessorament personal 
als estudiants, la traçabilitat de les pràctiques dels estudiants així com la seva l’avaluació mitjançant 
un informe de seguiment de les mateixes. D’aquesta manera es controla el compliment dels 
objectius marcats a l'inici de la relació estudiant-empresa. 

Un gran nombre d’estudiants trien l’itinerari de pràctiques i en general tots agraeixen el seguiment 
que es fa des de l'escola. Concretament, el curs 2015/2016, 63 estudiants s’han matriculat de 
pràctiques, dels quals 16 s’han matriculat de 12 crèdits, 4 de 15 crèdits i 43 estudiants del màxim 
nombre de crèdits possibles, 18.  

Finalment, cal esmentar el programa de mobilitat d’EAE (E2.6), amb els acords Erasmus, que  
facilita la mobilitat dels estudiants en universitats d’altres països i l’adquisició de la tercera llengua.   
El departament de relacions internacionals (E2.30) juntament amb direcció i coordinació de grau i 
mitjançant l’aplicació PRISMA de la UPC, s’encarreguen de la seva gestió i de l’orientació als 
estudiants. Actualment la gestió es fa mitjançant reunions informatives realitzades al centre i 
comunicacions amb la persona responsable o amb el Director de Grau de forma personal o via mail. 
Per aquest motiu, fruit de l’anàlisi d’aquest procés es proposa la millora 802 .M.15.2016, amb la qual 
es pretén millorar la qualitat del servei que dóna l’escola en quant al programa de mobilitat.  

 

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

Aules i espais de EAE 

Actualment, el Centre Universitari EAE Barcelona, disposa de dos seus a la ciutat de Barcelona 
(carrer Aragó, 55 i carrer Tarragona, 110). L’edifici del carrer Aragó, 55, és la seu estatal d’EAE 
Business School, fet pel qual acull tots els òrgans directius de l’escola (Direcció General, Secretaria 
General, Deganat (Direcció Acadèmica), Direcció d’Admissions, Direcció Financera, Direcció de 
Màrqueting i Comunicació, i Direcció de Coordinació de Programes) i els serveis que en depenen, 
excepte el Servei de Divulgacions (Strategic Research Center) i el Servei de Carreres Professionals, 
la seu dels quals és a Madrid, però que donen servei, de manera global, a tota l’escola. 

Els 4.773 m2 de les instal·lacions del carrer Aragó, 55, es distribueixen en quatre plantes 
subterrànies, planta baixa i sis plantes. L’edifici disposa de 18 aules de docència, quatre aules 

http://empleo.eae.es/
http://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27743_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423932_1&course_id=_21008_1&mode=reset
https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf
http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-de-estudios
http://www.eae.es/grado/relaciones-internacionales
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d’estudi, una sala de tutories grupals, aula magna, biblioteca i cafeteria-restaurant; així com multitud 
d’altres espais destinats als despatxos i oficines de l’equip directiu i de tots els serveis i àrees de 
l’escola. 

Les instal·lacions del carrer Tarragona, 110, adquirides el curs 2103/2014 i a les quals es van 
traslladar la major part dels ensenyaments del Grau en ADE, donen cabuda a 22 aules docents. 
Tenint en compte que per a la impartició dels quatre grups per curs del GADE se’n necessiten 
simultàniament un màxim de 16, i que actualment totes les assignatures corresponents a quart 
s’imparteixen a l’edifici d’Aragó, el nombre d'aules és suficient, i més si considerem que el torn de 
matí consta de tres grups de docència per curs, i el de tarda d'un grup de docència per curs. A més 
hi ha dos sales de tutories grupals, una sala de lectures, un despatx de direcció, un altre de 
Secretaria acadèmica, dos despatxos per al PDI laboral i un per al Departament de coordinació de 
programes, una sala de reunions, una sala de reprografia, una sala de videoconferències.  

Tant al carrer Tarragona com al carrer Aragó totes les aules docents estan equipades, com a mínim, 
d’un ordinador per al professor, un projector multimèdia amb pantalla mural, connexió a la xarxa 
local i a internet, un telèfon i altaveus fixos amplificats.  

 

Centre de Documentació i Recerca 

Pel que fa al Centre de Documentació i Recursos (biblioteca), hem d'assenyalar, amb caràcter 
preliminar, que la seu central de la mateixa es troba a l'edifici principal del carrer Aragó, 55. 
Tanmateix, i com ja hem vist, les instal·lacions de Tarragona, 110 disposen de sala de lectura. Tots 
dos centres ofereixen, a banda de la citada sala de lectura, punts fixos d'accés a Internet i ordinadors 
per a la consulta del catàleg, de manera que tots els estudiants poden accedir des de Blackboard 
al Centre de Recursos (E5.7). 

Gràcies al Centre de recursos, els estudiants i professors tenen a la seva disposició diferents bases 
de dades (EBSCO i Emerald) i el Centre de Documentació i Recursos (en endavant CDR) (E5.8) 

El CDR gestiona el fons bibliogràfic, les bases de dades i les llicències de programari adquirides per 
EAE per a la seva instal·lació en els equips personals dels estudiants per al seguiment 
d'assignatures que utilitzen software especialitzat. Disposa de 25.900 documents, entre llibres en 
suport paper, material audiovisual, treballs de final de grau i de final de màster, i bases de dades. 
En relació amb el fons de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques, en format paper i 
electrònic, aquest ascendeix a 216 subscripcions, totes elles relacionades amb l'àmbit de docència 
del Centre Universitari; és a dir, l'Economia i l'Empresa en les seves diferents branques.  

Entre les bases de dades disponibles per als estudiants en destaquem: McGraw-Hill’s Digital Library, 
E-Library Business de ProQuest, Biblioteca Digital de Management de Planeta, Business Source 
Elite d'EBSCO, Emerald Insight i Marketline de Datamonitor, Factiva i ABI / Inform.  

 

Campus virtual 

Amb la finalitat de complementar la docència presencial, EAE disposa d’un campus virtual que es 
composa d’una intranet amb accés via web i tots els serveis complementaris. El campus virtual 
utilitza la plataforma d’aprenentatge virtual Blackboard.  

Des del campus virtual els estudiants poden accedir de forma directa al mòdul d’e-secretaria de la 
UPC, a llurs expedients acadèmics i a altres documents i recursos relacionats amb les assignatures, 
a més de connectar amb els recursos en línia del Centre de Documentació i Recursos. 

En aquest punt cal destacar la millora 1.2/2010, proposta al informe de seguiment de 2009/2010 
(E1.8) i que va suposar l’accés directe dels estudiants a l’e-Secretaria; i la millora 1.2/2011, proposta 
a l’informe de seguiment 2010/2011 (E1.9), l’objectiu de la qual era promoure l’ús d’aquesta eina. 
Actualment l’e-Secretaria resulta molt eficaç per als alumnes i allibera temps a coordinació 
acadèmica. 

 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_1458_1
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_1458_1
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.pdf
http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.pdf.pdf
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Avaluació dels recursos material 

L’experiència i el desenvolupament continu del GADE mostra que els recursos materials que 
disposa l’escola son adequats al nombre de estudiants i a les característiques de la titulació.  

Els estudiants es mostren satisfets amb les instal·lacions i la ubicació de les mateixes, encara que 
hi són conscients de la falta de serveis generals a l’edifici de Tarragona i de l’absència de recursos 
físics com biblioteca o personal constant de cafeteria. Per això, i perquè els estudiants coneguin 
tots els serveis de que disposen, el centre mostra totes les instal·lacions als estudiants a les 
sessions de presentació i posa a la seva disposició màquines expenedores i el centre de recursos 
digital.  

En aquest punt, cal destacar, l’objectiu estratègic d’adquisició de noves instal·lacions per tal de 
disposar de més espais tant per estudiants, com PDI. Així com la proposta de millora 802 .M.19.2016 
l’objectiu de la qual és fomentar l’esport als nostres estudiants.   

 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests 
processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de 
la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics i laborals. 
 

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

Generalitats del Pla d’Estudis 

Segons la memòria de Verificació (E1.4), un estudiant del Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses ha d’adquirir un conjunt de competències per tal de ser  una persona pràctica i experta, 
amb habilitats clares, experimentada en el seu camp, que pugui abordar problemes de gestió amb 
criteris professionals i amb el maneig d'instruments tècnics. Per això ha de ser capaç de: 

[CE01]: Dirigir, gestionar i administrar una empresa o organització, d'acord al seu nivell 
d'experiència, entenent la seva posició competitiva i institucional i identificant les seves 
fortaleses, debilitats i manques. 

[CE02]: Emprendre i liderar iniciatives empresarials i de negoci. 

[CE03]: Gestionar el talent i la innovació. 

[CE04]: Integrar-se a qualsevol àrea funcional de l'empresa i/o organització i exercir amb 
professionalitat qualsevol labor de gestió assignada. 

[CE05]: Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una 
empresa. 

[CE06]: Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats. 

[CE07]: Dissenyar i liderar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa. 

[CE08]: Identificar, analitzar i gestionar les fonts d'informació rellevants per a l'empresa i els seus 
continguts. 

[CE09]: Entendre el funcionament de les institucions econòmiques i socials com a resultat i aplicació 
de models formals sobre com funcionen en un Sistema Econòmic. 

[CE10]: Usar habitualment les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en tot el seu 
acompliment professional. 

[CE11]: Aplicar a l'anàlisi dels problemes, criteris professionals basats en l'aplicació de tècniques i 
eines avançades. 

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-09.pdf


Informe d'Acreditació [Escola d'Administració d'Empreses (EAE)]  27/64 

 

 
[CG01]: Conèixer un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat 

d'expressió oral i escrita, d'acord amb les necessitats que tindran els graduats. 

[CG02]: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de 
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats 
sobre temes de la pròpia especialitat. 

[CG03]: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre 
més, o realitzant tasques d'adreça i desenvolupament de persones amb la finalitat de contribuir 
a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos 
tenint en compte els recursos disponibles. 

[CG04]: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en 
l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió. 

[CG05]: Detectar limitacions i manques de coneixement i competències pròpies i superar-les 
mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar-les. 

[CG06]: Identificar problemes obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves 
estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques 
per aconseguir els objectius en els terminis establerts i, alhora, comprometre's amb el treball 
de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l'esforç, la constància i el desig de creixement 
personal i professional. 

[CG07]: Ser capaç de percebre i comprendre les situacions socials de les persones que s'envolta, 
mostrant-se flexible i adaptable davant els nous reptes i exigències professionals amb la finalitat 
d'aconseguir l'eficiència en la gestió el canvi i en el desenvolupament de les habilitats 
interpersonals. 

[CG08]: Ser capaç de descompondre un assumpte o problema analitzant les premisses que ho 
componen, indagant en les relacions entre elles, i identificant les seves implicacions i 
conseqüències amb la finalitat de jutjar la confiabilitat del mateix. 

[CG09]: Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que defineixen la seva 
activitat; capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les 
estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. 

[CG10]: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat 
del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la 
sostenibilitat. 

El pla d’estudis aprovat i definit a la memòria de verificació consta de 240 crèdits, distribuïts en 4 
cursos de 60 crèdits cada un. Aquests crèdits han de correspondre a matèries bàsiques (66 crèdits), 
matèries obligatòries (144 crèdits), optatives (18 crèdits) i treball final de grau (12 crèdits). A la 
memòria de verificació les competències estan distribuïdes per matèries. Posteriorment, les 
competències es distribueixen  a través de guies docents (E6.1, E6.2, E6.3, E6.4 i E6.5) per 
assignatures, de manera que cada assignatura desenvolupa una o més competències  

Actualment el Pla d’estudis segueix les normes de la memòria de verificació pel que respecta a 
matèries bàsiques, matèries obligatòries i TFG. Pel que fa a les assignatures optatives i 
assignatures en anglès s’ha ampliat l’oferta (802 .M.1.2016 i 802 .M.5.2016), seguint les 
recomanacions de la memòria de verificació a totes elles. La relació de matèries actual es troba a 
la taula 8, on apareixen les assignatures definides a la memòria de verificació i on també es 
contempla l’ampliació de les matèries optatives. 

Tabla 8. Relació de matèries del Pla d’estudis.  

Codi Matèries de Formació Bàsica Codi Matèries Obligatòries 

MA01 Matemàtiques  MA03 Eines de productivitat personal 

MA02 Estadística MA04 Comptabilitat Financera 

http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_grado.pdf
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MA14 Idioma Inglés MA05 Comptabilitat de costos 

MA18 Sociologia  MA06 Planificació i anàlisi d’empresa 

Codi Matèries Optatives MA08 Màrqueting  

MA07 Comptabilitat avançada MA10 Economia  

MA09 Comunicació publicitària MA12 Empresa 

MA11 Economia internacional MA13 Dret 

MA17 Enginyeria financera  MA15 Desenvolupament professional 

MA22 Integració d’internet a la empresa MA16 Finances  

MA23 Gestió de Projectes MA19 Direcció de Recursos Humans 

MA24 Electives strategic management MA20 Sistemes d’informació 

MA30 Electives finance MA21 Treball Fi de Grau 

MA31 Electives international entrepreneurship   

MA32 Electives marketing   

 

El pla d’estudis actual cobreix tots els resultats d’aprenentatge esperats del Grau d’Administració i 
Direcció d’empreses i s’adequa al nivell MECES per aquest tipus de titulació (Taula 9), a més de 
fomentar  el coneixement de l’anglès, no tan sòls per les assignatures d’anglès sinó també per la 
resta d’assignatures amb impartició de grups en anglès.   

Tabla 9. Correspondència matèries amb competències específiques (CE) i genèriques (CG) de la titulació. 

CE Matèries CG Matèries 

CE0
1 

MA12, MA19, MA24 CG01 
MA09, MA11, MA14, MA20, MA21, MA22, 
MA30, MA31, MA32 

CE0
2 

MA08, MA21, MA31, MA32 CG02 
MA03, MA08, MA09, MA11,  MA13, MA14, 
MA15, MA16, MA19, MA21, MA23, MA30, 
MA32 

CE0
3 

MA19, MA21 CG03 
MA05, MA08, MA09, MA10, MA15, MA17, 
MA19, MA22, MA23, MA31, MA32 

CE0
4 

MA04, MA05, MA08, MA09, MA12, 
MA13, MA16, MA19, MA20, MA22, 
MA24, MA30, MA32 

CG04 
MA03, MA08, MA10, MA15, MA16, MA19, 
MA20, MA21, MA30, MA32 

CE0
5 

MA05, MA06, MA16, MA17, MA30 CG05 MA15,  MA18, MA19, MA21 

CE0
6 

MA05, MA06, MA08, MA12, MA16, 
MA17, MA24, MA30, MA32 

CG06 
MA09, MA15, MA16, MA19, MA21, MA23 
MA30, MA31 

CE0
7 

MA08, MA12, MA16, MA19, MA20, 
MA21, MA23, MA24, MA30, MA32 

CG07 MA15, MA19 

CE0
8 

MA05, MA06, MA07,MA08, MA12, 
MA20, MA16, MA24, MA30, MA32 

CG08 
MA01, MA02, MA03, MA04, MA07, MA12, 
MA16, MA17, MA22, MA23, MA24, MA30 

CE0
9 

MA10, MA11, MA18 CG09 
MA06, MA08, MA12, MA13, MA16,MA24, 
MA30, MA32 
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CE1
0 

MA01, MA02, MA04, MA13, MA16, 
MA20, MA23, MA30 

CG10 MA03, MA10, MA11, MA18 

CE1
1 

MA01, MA02, MA04, MA05, MA06, 
MA07, MA08, MA12, MA16, MA17, 
MA21, MA24, MA30, MA32 

  

 

A les guies docents de les assignatures  s’especifica el contingut, les competències i els objectius 
de l’assignatura, així com la metodologia docent per aconseguir les competències i objectius 
pertinents (E6.1, E6.2, E6.3, E6.4 i E6.5). En aquest darrer punt, també es mostra el tipus 
d’aprenentatge de la matèria, distingint entre aprenentatge guiat, aprenentatge dirigit i aprenentatge 
autònom.  

Cal destacar en aquest punt la millora  802 .M.9.2016 proposta en aquest informe i amb la qual es 
pretén crear especialitats dins la titulació. Això suposarà l’especialització del estudiant dins d’una 
matèria específica mitjançant assignatures optatives, per la qual cosa serà necessària la modificació 
de la memòria de verificació.  

 

Mostra d’assignatures del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

Per tal de valorar que els continguts i les activitats de formació són coherents amb els resultats 
d’aprenentatge pretesos, s’han escollit les següents 4 assignatures representatives de la titulació 
(taula 10) amb competències diferents. Tres d’elles es corresponen amb matèries obligatòries i una 
amb formació bàsica degut a la importància que té la fase inicial. 

Taula 10. Assignatures mostra. 

Assignatura Competències Tipus Curs 
Semestr

e 

Organització i administració 
d’empreses I 

CE01, CE04, CE06, CE07, CE08, 
CE10, CG08, CG09 

Formació 
Bàsica 

1r 1r 

Estadística I CE10, CE11, CG08 Obligatòria 2n 3r 

Macroeconomia CE09, CG03, CG04, CG10 Obligatòria 3r 6è 

Relacions laborals CE04, CE10, CG02, CG09 Obligatòria 4t 7è 

 

La taula 11 mostra l’enfocament metodològic (informació extreta de les guies docents 
corresponents, E6.1, E6.2, E6.3, E6.4) de cadascuna de les assignatures escollides per aconseguir 
els objectius d’aprenentatge.  

Taula 11. Enfocament metodològic de les assignatures mostra. 

Assignatura Tipus d’aprenentatge Dedicació (%) 

Organització i administració 
d’empreses I 

- Aprenentatge dirigit o presencial (dins l’aula) 
- Aprenentatge guiat (fora da l’aula) 
- Aprenentatge autònom (fora da l’aula) 

56 % 
16 % 
28 % 

Estadística I 

- Aprenentatge dirigit o presencial (dins l’aula) 
- Aprenentatge guiat (fora da l’aula) 
- Aprenentatge autònom (fora da l’aula) 

33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

Macroeconomia 

- Aprenentatge dirigit o presencial (dins l’aula) 
- Aprenentatge guiat (fora da l’aula) 
- Aprenentatge autònom (fora da l’aula) 

33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
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Relacions laborals 

- Aprenentatge dirigit o presencial (dins l’aula) 
- Aprenentatge guiat (fora da l’aula) 
- Aprenentatge autònom (fora da l’aula) 

33,3 % 
33,3 % 
33,3 % 

 

Pel que fa als grups, el nombre màxim d’alumnes per grup és de 40. Per tant, les assignatures estan 
pensades per grups mitjans afavorint classes amb una component pràctica elevada. De fet, les 
activitats acadèmiques que contemplen les assignatures són (taula 12) (E6.1, E6.2, E6.3 i E6.4):  

Taula 12. Activitats acadèmiques segons l’enfocament metodològic de les assignatures mostra. 

Ensenyament – Aprenentatge 
presencial 

Ensenyament – Aprenentatge 
guiat 

Ensenyament – Aprenentatge 
autònom 

- Planificació assignatura 
(programa, pràctiques i 
bibliografia) 

- Exposició dels continguts pel 
professor 

- Repassos a l'inici de classe 
- Resolució de dubtes 
- Activitats (visualització de 

vídeos d'empresa, debats 
- Exàmens 

- Preparació de classe 
mitjançant lectura dels temes 

- Planificació de debats i 
comentaris de les lectures 

- Resolució  de pràctiques i 
exercicis 

- Comentaris i resolució de 
dubtes per e-mail (tutories 
virtuals) 

- Lectures: preparació i recerca 
d'informació complementària 

- Estudi personal 
- Preparació de comentaris i 

debats 
- Resolució de pràctiques 
- Exàmens, organització 

d'anotacions i material 
complementari 

- Tutories lliures i voluntàries 

 

La valoració dels estudiants a la pregunta de les enquestes: “Com avalues la utilitat i aplicabilitat 
dels continguts exposats?” és un clar indicador de que els resultats d’aprenentatge pretesos 
s’adeqüen als resultats que finalment obtenen els estudiants. Com es pot veure a la taula 13, la 
valoració de les assignatures escollides mostra com els alumnes estan satisfets amb els continguts 
i metodologia docent de les mateixes. 

Taula 13. Resultats de les enquestes acadèmiques a la pregunta “Com avalues la utilitat i aplicabilitat dels 
continguts exposats?”. El mostra el valor mitjà de les enquestes corresponents als curs 2015/2106.  

Organització i administració 
d’empreses I 

Estadística I Macroeconomia Relacions laborals 

4,13 3,73 4,0 4,0 

 

 

Treball Final de Grau 

L'objectiu del Treball Final de Grau (en endavant TFG) o Projecte Empresarial és que l'alumne/a 
demostri que  ha adquirit i que sap utilitzar i aplicar el conjunt de coneixements i competències que 
conformen el perfil del graduat en Administració i Direcció d’Empreses d'EAE. La guia i normativa 
(E6.4) del TFG d’EAE  defineix els prerequisits establerts legalment per poder realitzar el treball, els 
objectius d’aprenentatge del mateix (CE03, CE04, CE08, CE11, CG01, CG02, CG04, CG05 I CG06) 
i els dos tipus d’itineraris permesos: 

 Itinerari Projecte de recerca 

 Itinerari Pla d’Empresa / Pla de Negoci / Business Plan 

Pel que fa a la avaluació del TFG la guia i normativa (E6.4) estableix el criteris d’avaluació que ha 
de seguir tant el tutor del TFG com el tribunal designat. No obstant això, cal destacar que des del 
curs acadèmic 14/15, fruit del grup d’investigació d’Innovació docent, s’ha estat treballant en el 
desenvolupament de rúbriques per a l’avaluació del TFG (millora  802 .M.11.2016). Aquest fet ha 
donat lloc a diferents plantilles d’avaluació dels TFG tant per part del tutor com per part del tribunal. 
Aquestes plantilles són revisades anualment amb la finalitat d’identificar punts febles i oportunitats 
de millora i subministrades als professors a través del campus virtual, Blackboard (E6.6).  

http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27742_1%26url%3D
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Els estudiants disposen de tota la informació relativa al TFG tant a la web de l’escola com al campus 
virtual, (E2.6, E6.4 i E6.7). Mitjançant aquesta intranet, els estudiants fan els lliuraments parcials i 
finals del seu TFG, en funció del cronograma d’activitats i el calendari establert per a la realització i 
tenen al seu abast la informació necessària per elaborar el treball ajustant-se als resultats 
d’aprenentatge pretesos. Un exemple d’aquesta informació és la guia genèrica per a la elaboració 
del TFG (Estructura recomanada) (E6.8).  

 

Pràctiques externes i programes de mobilitat 

Segons la memòria de verificació del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, l’estudiant té 
l’opció de no cursar 12, 15 o 18 ECTS de caràcter optatiu per tal d’adaptar el programa formatiu a 
les seves aspiracions personals i professionals. Concretament, si l’estudiant tria no cursar els 18 
ECTS, ha de escollir un dels itineraris següents:  

 Itinerari pràctiques en empresa, per estudiants que desitgin completar la seva formació de 
grau amb una orientació més pràctica. 

 Itinerari mobilitat, l'estudiant cursa a una altra universitat les matèries relacionades amb el 
pla d'estudis que el Director de Grau consideri adequades. 

El marc normatiu de la UPC (E6.9) determina la tipologia de pràctiques acadèmiques externes que 
hi ha, el màxim nombre de hores de treball que es poden fer (1800 hores) i el requisit de ETCS que 
s’han d’haver superat per poder optar a aquesta opció (50% dels crèdits del Pla d’Estudis).  

L’àrea de carreres professionals a través del Programa de Cooperació Educativa Universitat-
Empresa,  possibilita i controla aquests convenis de cooperació educativa (E5.1). A més, els 
alumnes també disposen de l’ Unitat de Convenis de Cooperació Educativa de la UPC (E6.10) i de 
l’ajuda personal i informació dipositada al Blackboard pel coordinador de pràctiques (E5.6). 

La modalitat de pràctiques curriculars permet obtenir a l’alumne entre 12 i 18 crèdits optatius segons 
el nombre d’hores de treball certificades per l’empresa. Aquesta modalitat inclou l’entrega d’un 
informe de seguiment per part del tutor de l’empresa, una valoració de les pràctiques per part de 
l’alumne, un seguiment per part del coordinador de pràctiques de l’escola, una memòria descriptiva 
de les pràctiques desenvolupades per part de l’alumne i una presentació oral de la memòria de 
pràctiques per part de l’alumne davant d’un tribunal format per professors. D’aquesta manera 
s’avalua si les competències associades a les pràctiques, CG03 i CG09, s’han assolit. Al BlackBoard 
l’alumne disposa de tota la informació necessària per aquest procés (E6.7). 

El curs 2014/2015 es van reconèixer 867 crèdits per la realització de pràctiques curriculars a un total 
de 57 estudiants; i el curs 2015/2016 s’han matriculat 1026 crèdits corresponents a 63 estudiants,  
la qual cosa suposa que un augment del 18,34% en el nombre de crèdits optatius matriculats com 
a pràctiques i un augment del 10,5% en el nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques 
curriculars.   

Per altra banda, EAE manté acords de col·laboració amb diferents universitats i centres d'estudi 
dins del marc Erasmus (E2.30). Això permet als estudiants que hagin superat un mínim de 60 ECTS 
(segons normativa UPC, E6.11) realitzar una estància Erasmus a una de les universitat amb acord 
amb l’EAE, per cursar assignatures encara no cursades al país d’origen L’àrea de relacions 
internacional és qui s’encarrega de la seva gestió, seleccionat als alumnes en funció de la nota 
mitjana de l'expedient acadèmic i de la prova d'idioma anglès corresponent. Aquestes convocatòries 
són informades als alumnes a través de la plataforma Blackboard. 

En aquest sentit, l’alumne aprovarà  tants crèdits com aprovi a la universitat destí, sempre que les 
assignatures realitzades es corresponguin amb assignatures de la titulació de grau en Administració 
i Direcció d’Empreses i tinguin la mateixa càrrega lectiva. Així, no tan sòls les competències 
corresponents a les assignatures seran assimilades per l’estudiant, sinó també la competència 
CG01.  

Una clara mostra de l’interès dels estudiants en aquest punt, és l’evolució del nombre d’estudiants 
del programa Erasmus als darrers anys (taula 14). El 50% dels estudiants que es graduen han 

http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-empresas/plan-de-estudios
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27742_1%26url%3D
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674914-dt-content-rid-7113142_1/courses/151015340_061/Plan%20docente%20TFG%281%29.pdf
https://www.upc.edu/cce/es/estudiantes/practicas-academicas-externas
http://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-el-alumno/perfil-grado
https://www.upc.edu/cce/es
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423932_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27742_1%26url%3D
http://www.eae.es/grado/relaciones-internacionales
http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ErasmusEs/2015-2016/requisits
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cursat estades a l’estranger,  la qual cosa garanteix la consecució de la competència CG01 (tercer 
idioma) per part d’aquest alumnes.   

Taula 14. Estudiants del Programa Erasmus.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

3 6 13 21 28 28 

 

 
 
6.2  El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 

pretesos i és públic. 

El sistema d’avaluació definit a la memòria de verificació (E1.4) contempla un model d’aprenentatge 
basat en competències. De fet, el sistema proposat consisteix en una avaluació continuada on es 
valora el progrés de l’estudiant al llarg del semestre, o curs acadèmic, a través d’activitats 
d’avaluació variades i adaptades als continguts de les matèries. El sistema d’avaluació està definit 
a les guies docents de les assignatures (E6.1, E6.2, E6.3, E6.4 i E6.5) i s’actualitzen mitjançant els 
mecanismes de coordinació establerts.  

Per altra banda, cal esmentar la millora corresponent al sistema de revaluació d’assignatures (802 
.M.10.2016) amb el resultat d’aprovació i implantació del sistema d'avaluació d’assignatures a 
proposta de Direcció de Grau amb informe positiu de la UPC i de la Comissió d’alumnes de grau. 

Totes les activitats d’avaluació proposades s’ajusten al nivell adequat demanat pel MECES i 
permeten una avaluació fiable dels resultats d’aprenentatge.  

Els alumnes poden reclamar i al·legar la qualificació obtinguda una vegada aquesta ha estat 
publicada per medi del campus virtual, BlackBoard. A més, a les reunions de la Comissió 
d’Avaluació Curricular s’exposen i s’analitzen els resultats obtinguts. 

Els bons resultats obtinguts tant en les assignatures (veure taula 12), com en els TFG, les pràctiques 
curriculars i els programes de mobilitat, demostren que el nivell del Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses del centre EAE és similar al d’altres centres i confirmen la bona preparació dels 
estudiants, la qual cosa afavoreix la posterior inserció laboral dels estudiants.  

Cal destacar la feina del GID (E3), que fa recerca sobre l’avaluació per competències i innovació en 
l’avaluació, a més de reflexionar sobre la tasca docent i recopilar experiències que puguin donar lloc 
a millores de l’actual sistema d’avaluació i a noves línies d’investigació en aquest sentit. Fins 
aleshores, el grup a realitzat diferents activitats relatives a l’avaluació i als resultats d’aprenentatge. 
Aquestes son:  

1. Primera fase del test de competències inicials per a alumnes de primer curs de Grau, realitzat 
mitjançant les tutories amb els estudiants. 

2. Creació d'un grup de treball per estructurar el procés d'avaluació i valoració de competències 
en els títols de Màster i Grau. 

3. Enquesta competències TFG alumnes 4º Grau, realitzada mitjançant les tutories amb els 
estudiants. 
 

Mostra d’assignatures del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

El sistema d’avaluació de les assignatures seleccionades segueix el model d’avaluació continua 
definida a la memòria de verificació del Grau (E1.4). Es comú a totes les assignatures l’avaluació 
de diferents activitats com per exemple exàmens parcials, l’examen final,  treballs individuals o en 
grups, presentacions orals i participació a classe. La finalitat d’aquesta avaluació conjunta 
d’activitats és obtenir  una qualificació global que valori en la seva totalitat el progrés de l’alumne en 
la consecució dels objectius proposats.  

http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-09.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_grado.pdf
http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae
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Segons les seves guies docents (E6.1, E6.2, E6.3, E6.4 i E6.5), el sistema d’avaluació de les 
assignatures mostra, es el següent: 

1. Organització i administració d’empreses 

- Examen parcial (proba escrita)  30% 

- Examen final (proba escrita)  50% 

- Treballs individuals (Projecte final, pràctiques i exercicis) (E6.12, E6.13)  10% 

- Asistencia, actitud i participació  10%  

2. Estadística I 

- Examen parcial (proba escrita)  30% 

- Examen final (proba escrita)  45% 

- Treballs individuals (E6.15, E6.16) 15% 

- Resolució de casos de l’àmbit jurídic de l’empresa i la seva defensa i presentació oral  10%  

3. Macroeconomia 

- Examen parcial (proba escrita)  30% 

- Examen final (proba escrita)  40% 

- Treballs individuals (E6.18)  15% 

- Resolució en grup de casos d’economia (E6.18) 15%  

4. Relacions laborals: 

- Examen parcial (proba escrita)  30% 

- Examen final (proba escrita)  45% 

- Treballs individuals  15% 

- Resolució de casos de l’àmbit jurídic de l’empresa i la seva defensa i presentació oral  10%  

Com podem veure, per l’avaluació dels resultats dels estudiants els professors disposen de més 
dos elements de forma que puguin també valorar el seu treball de forma continua i avaluant totes 
les competències pertinents. No tan sòls es demanda la realització de proves escrites si no que 
també es fan treballs que desenvolupen i mostren l’adquisició d’altres competències. 

La taula 15 presenta el resultats de les assignatures mostra obtinguts el darrer curs acadèmic 
2015/2016. En totes elles, el nombre d’alumnes aprovats supera el 75%, arribant a un 97% 
d’aprovats en l’assignatura de Relacions Laborals. 

Taula 15. Resultats de les assignatures mostra el curs 2015/2016. 

 
Assignatura 

 
Matrícules 

 
No 

Presentat
s 

 
Suspesos 

 
Aprovats 

 
Notables 

 
Excel·lents 

 
Matrícules 

d’honor 

Organització i 
administració 
d’empreses I 

120 5 11 104 50 5 3 

Estadística I 128 17 13 98 38 11 3 

Macroeconomia 112 6 9 97 33 4 1 

Relacions 
laborals 

82 2 0 80 48 4 3 

  

Els resultats de les assignatures són publicats al campus virtual de l’escola EAE, a l’apartat “Centre 
de qualificacions”\“Centre de qualificació complet” (E6.14, E6.17, E6.19, E6.20).  

En aquest punt una proposta de millora és la creació d’un repositori d’exàmens de les assignatures 

(802 .M.12.2016), accessible des de la web (www.eae.es/grado/presentacion) (E6.23). La idea es 

posar a l’abast dels alumnes exemples d’exàmens d’altres anys com una eina d’estudi. Per això, 

http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf
http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_grado.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-663152-dt-content-rid-4809899_1/courses/151015310_042/Final%20Project%20guidelines.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-664669-dt-content-rid-4819301_1/courses/151015310_042/Guidelines%20for%20the%20portfolio.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27656_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_21008_1&mode=reset
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s’utilitzarà el BlackBoard, plataforma on els estudiants disposen de tota la informació relativa a les 
assignatures  matriculades de manera conjunta i específica.  

 

Treball Final de Grau 

La guia i normativa (E6.8) dels TFG defineix els criteris d’avaluació (taules 16 i 17) que ha de seguir 
tant el tutor del TFG com el tribunal designat, segons l’itinerari escollit per l’estudiant.  

Taula 16. Avaluació TFG Itinerari Pla d’Empresa 

 

Avaluacions (Pla d’Empresa) 
 

Pes de la nota 
 

Col·lectiu 

Lliuraments parcials del Pla 20% (Informe de valoració final del tutor) Tutor 

Memòria del Pla d’Empresa 60% (Nota del tribunal) Tribunal 

Presentació i defensa oral del TFG 20% (Nota del tribunal) Tribunal 

 

Taula 17. Avaluació TFG Itinerari Projecte de recerca 

 

Avaluacions (Projecte de recerca) 
 

Pes de la nota 
 

Col·lectiu 

Lliuraments parcials del Projecte 
20% (Informe de valoració final del 
tutor) 

Tutor 

Memòria de l’estudi 60% (Nota del tribunal) Tribunal 

Presentació i defensa oral del TFG 20% (Nota del tribunal) Tribunal 

 

Per a l’elaboració dels TFG, els alumnes han de seguir les pautes definides a la Guia normativa de 
l’assignatura TFG (E6.8), publicada al campus virtual, BlackBoard. Aquesta guia dóna una 
informació més extensa i concreta per als estudiants que ja estiguin matriculats. Una vegada el tutor 
accepti el TFG i ho comuniqui a la coordinació del TFG, comença l’avaluació del mateix.  

El tutor fa dues valoracions del TFG, una parcial i una altra final que es realitza amb l’entrega 
definitiva del TFG (E6.21). Aquesta entrega ha d’incloure:  

- Memòria del TFG (formats pdf i word). 
- Un arxiu Excel amb dades del Pla-Econòmic i financer (en el cas dels Plans d'empresa).  
- Documents complementaris que l'alumne consideri convenients. 

Fet això, un tribunal, format per tres membres, avaluarà el TFG, seguint un sistema de rúbriques 
definit per homogeneïtzar els criteris d’avaluació a tot el conjunt d’alumnes i per garantir l’avaluació 
del grau d’assoliment del resultats d’aprenentatge previstos (E6.22). 

La taula 18 conté la distribució de les qualificacions del TFG presentats els curs 2014/2015 i els 
defensats, fins aleshores, el curs 2015/2016 (veure “Centre de qualificacions” \ “Centre de 
qualificacions complet” a E6.6). Considerant el curs tancat 2014/2015, un 84% dels TFG són 
aprovats i un 38,7% tenen una qualificació de notable o més. La relació de TFG aprovats el curs 
2014/2015 es mostra a la taula 19.   

Taula 18. Distribució de notes del TFG presentats el curs 2014/2015 i defensats el 2015/2016. 

 

Assignatura 
 

Suspesos 
 

Aprovats 
 

Notables 
 

Excel·lents 
 

Matrícules d’honor 

TFG 2015/2016 - 17 34 5 1 

TFG 2014/2015 12 34 23 - 3 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674914-dt-content-rid-7113142_1/courses/151015340_061/Plan%20docente%20TFG%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674914-dt-content-rid-7113142_1/courses/151015340_061/Plan%20docente%20TFG%281%29.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27742_1%26url%3D
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Taula 19. Relació de TFG aprovats el curs 2014/2015. 

TFG Nota TFG Nota 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE 
UNA ESCUELA DE IDIOMAS 

5,0 A E.S. REPOSTA & GO 6,5 A 

SAC BARCELONA BISUTERIA ETINICA, PLAN 
EMPRESA 

6,0 A SAL MORENO 5,0 A 

ESTABLECIMIENTO COLL ZARAGOZA S.L. 5,5 A RESTAURANTE DE PANCAKES EN ANDORRA 8,0 N 

ALFIS: PLAN EMPRESA LOCALIZADOR 
EQUIPAJES 

6,5 A ARKITECH: Business plan 6,0 A 

INDICADORES LOGÍSTICOS DEL PROCESO DE 
TRÁFICO Y GESTIÓN DE MATERIALES EN SEAT 

8,5 N PrintDim3nsion 7,0 N 

LABORATORIO GASCÓN: CORONAS DENTALES 
BUSINESS PLAN 

8,5 N NETEJAND 7,0 N 

O'CUOPPO IMMIGRATO S.L. 5,0 A 
EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL 
SECTOR DEL CALZADO EN LOS PAISES BRIC 

7,0 N 

FLOWERSLAND S.L.N.E. 5,0 A ESTILISTA BY SORAYA 7,0 N 

DECONROCK 8,5 N FRANQUICIA ENRIQUE TOMAS 5,5 A 

RURAL DREAM 8,0 N 
MAS CANDELL. MASIA PARA CREACION Y 
ORGANIZACIÓN EVENTOS 

5,0 A 

QUID PRO QUO 5,0 A Take IT Now 5,0 A 

BOLSOS LA JULIA 5,0 A 
EAT&DO IT ( ALIMENTOS Y RECETAS 
SALUDABLES) 

7,0 N 

GABELIA HOME 6,5 A 

ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS CIUDADES 
EUROPEAS MEDIANAS EN RELACIÓN AL 
CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL DE SMART 
CITY 

6,0 A 

CHILD'S WORLD S.L. 6,8 A 
EXPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
AGRICOLAS A COLOMBIA 

7,0 N 

NIPHO CONTROL 5,5 A LITTLE ENGLISH ACADEMIA DE INGLÉS 5,0 A 

REFORMA DE LA BANCA ÉTICA ESPAÑOLA 7,5 N JM MODELS 6,5 A 

DIMAAL Distribuidor Gastronómico 6,5 A CLÍNICA GINECOLÓGICA SANTS NORD S.L. 8,0 N 

BITÁCORA ETT 9 MH CLIPPOS 7,5 N 

TURISVI S.L. 8,0 N TIO RICO SRL 7,0 N 

OMFIT S.L. 6,0 A TED Clothing: Business plan 7,5 N 

BARCELONA MEDITERRANEO CASINO 6,0 A ETMACO 5,0 A 

MODERN FAMILY 7,0 N COOK MARTINEZ 6,0 A 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE UNA RESIDENCIA 
GERIÁTRICA PRIVADA 

7,5 N DENTAL KIDS 5,0 A 

BETA GAMERS 7,0 N 
EXERCEO: plataforma social y de contratación 
inteligente (plan de empresa) 

6,0 A 

CASA BAILÀ 8,0 N ROADMAPP SL: BUSINESS PLAN 9 MH 

EASYCAR 5,0 A LA CROQUETTE: BUSINESS PLAN 8,0 N 

PADEL LOVE 6,5 A 
RED IBERICA DE RESTAURANTES DE CLUBS DE 
GOLF (RIRCG): Business plan 

5,0 A 

AGENCIA INMOBILIARIA ESTUDIANTES CHINOS 8,0 N HEALTHY BOX: BUSINESS PLAN 9 MH 

SAL I OLI 6,5 A CAN BE FIT: PLA D'EMPRESA 5,0 A 

TOP FAN CLUB 6,5 A TEMIXSA SOLUCIONES ALIMENTARIAS 5,0 A 
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Cal destacar que anualment una selecció del millors TFG són dipositats a la biblioteca de l’escola i 
que actualment s’està treballant en la millora 802 .M.13.2016, consistent en un repositori de TFG 
disponible per els estudiants del GADE (E6.24).  

En aquest punt, el GID ha treballat en la millora de l’avaluació per competències del TFG. De fet, 
per tal de mesurar i identificar el grau de coneixement dels estudiants sobre l'adquisició de diferents 
tipus de competències  que es desenvolupen al llarg dels estudis grau, i que s'han de reflectir en la 
realització del treball final de grau, aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa una iniciativa que 
consisteix en realitzar una enquesta als estudiants del TFG (E6.25). 

Fruit de l’informe de coordinació del TFG (E.a6) del curs 14/15 és la proposta de millora 
802.M.14.2016, que pretén millorar els aspectes d'innovació i emprenedora en els TFGs, millorar 
l'índex de qualitat associat a la taxa d'èxit dels TFGs aprovats, millorar la taxa de rendiment dels 
TFGs matriculats, incentivar la realització de TFGs dins de la modalitat de projectes d'investigació, 
disminuir el rang de distància de les notes globals finals dels professors tutors i els membres del 
tribunal, aclarint els criteris. 

 

Pràctiques externes i programes de mobilitat 

La guia i normativa de les pràctiques d’empresa, dipositada a BlackBoard (E5.3) defineix la 
documentació que ha de lliurar l’alumne per poder avaluar les pràctiques, tant en format electrònic 
mitjançant el campus virtual (Apartat “Centre de Qualificacions” \ “Necessita qualificació” E5.3), com 
en format paper. Aquests documents son: una memòria de les pràctiques (exemplar digital en data 
i forma al campus digital), una exposició de la memòria de pràctiques, un informe d'avaluació del 
tutor en l'empresa i un qüestionari de valoració personal (a presentar el dia de l’exposició oral). Tot 
això ajustant-se a les dates de lliurament i exposició que s'establiran trimestralment a la carpeta de 
l'assignatura al campus digital.  

Els criteris d'avaluació vindran determinats per la següent ponderació: 

1. Memòria de les pràctiques  50% 
2. Presentació oral de les pràctiques (power point)   25% 
3. Informe d'avaluació del tutor/Coordinador  25% 

I la qualificació la determinarà el Tribunal que podrà estar compost pel director de Grau, el 
Coordinador d’estudis, la Coordinadora de pràctiques o professors d’EAE.  D’aquesta manera es 
garanteix que el treball de l’alumne a l’empresa s’adequa a les competències esperades de les 
pràctiques externes.  

Un gran nombre d’estudiants opten per les pràctiques externes. De fet, considerant les dades del 
2014/2015, 57 estudiants van aprovar crèdits optatius a través de pràctiques curriculars. Per tant, 
es pot garantir que un gran percentatge dels titulats en el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
d’EAE assoleixen les competències genèriques CG03 i CG09. Tenint en compte els 63 alumnes 
que van presentar el seu TFG al mateix curs, el percentatge d’alumnes que fan pràctiques externes 
i convaliden les hores de treball es del 90%. 

El curs 2015/2016 s’han reconegut un total de 573 crèdits per pràctiques curriculars. 36 estudiants 
han realitzat  pràctiques externes i el 61% ha reconegut el màxim nombre de crèdits possible a 
través d’hores certificades de treball. La taula 20 mostra les pràctiques externes curriculars 
realitzades el darrer curs acadèmic, 2015/2016, la memòria de les quals s’han presentat al febrer o 
al juny. També es pot veure els crèdits optatius que s’han reconegut en cada cas.  

Taula 20. Pràctiques externes del curs 2015/2016. 

Empresa Nota Crèdits 

MEGUSTAMICASA S.L 8 12 

ALBERT ESCARDO SL 8,75 18 

                                                 
6 Evidència dipositada al campus virtual: CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE EAE 

http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_21008_1&mode=reset
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27743_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27743_1%26url%3D
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FURVUS TINTAS Y COLORES S.L 8,25 18 

JOGRON S.L 9,13 18 

NAULOVER S.A 7,5 18 

 - 9,25 18 

SANTANDER 8,38 12 

ADARA SENIORS SERVICE S.L 8,63 15 

REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORS 8,13 18 

WINCHE REDES COMERCIALES 5,5 18 

ARCESE 5 18 

APD- ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN 7,75 18 

STARBUCKS COFFEE ESPAÑA 9 18 

REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORS 9,5 12 

SERVIHABITAT 7,25 18 

ANDRES ESPINÒS S.L 8,13 15 

DECATLON ESPAÑA SAU 7,25 18 

REIAL ACADEMIA DE DOCTORS 9,13 18 

PRIVALIA S.A.U 8,5 12 

BBVA S.A. 8,25 18 

NOVEDADES VESTA S.L. 8,75 18 

EMERGIA QUALITY CUSTOMER CARE S.L 9 18 

COPERAMA SPAIN S.L.V 8 18 

SERVIHABITAT 9,63 18 

MAIL BOXES ETC. 9,25 12 

BBVA S.A 8,63 18 

GOMÀ- CAMPS S.A.U 7,25 18 

PYSCO S.L (IBERDROLA S.A.) 9,6 18 

INDITEX 9,75 12 

CORNEX CAPITAL 10 12 

MALMBERG AVIATION MPD GROUP S.A 8,25 12 

BIGUETES SOLÉ S.L 8,5 15 

 - 5,75 18 

CHINA CONSTRUCTION BANK 10 12 

IB GROUP S.L 9 12 

ECONOMISTAS & CONSULTORES DE EMPRESA 8,5 12 

 

Dels 36 estudiants que van presentar llur memòria de pràctiques curriculars al febrer o al juny del 
curs 2015/2016, el 61% ha reconegut el màxim nombre de crèdits possible a través d’hores 
certificades de treball. En total s’han reconegut 573 crèdits per pràctiques curriculars.  

Respecte al programa de mobilitat, Erasmus, els estudiants poden reconèixer crèdits corresponents 
a assignatures que encara no hagin cursat al centre EAE i que cursin a la universitat d’estada 
sempre que aquestes assignatures compleixen dos criteris fonamentals: la càrrega lectiva i el 
contingut i pertinença al mateix mòdul o matèria ha de ser similar a l’assignatura del Pla d’estudis 
d’EAE.  La qualificació obtinguda serà la mateixa que l’estudiant obtingui a la universitat d’estada, 
per tant el sistema i activitats d’avaluació són definides per la universitat destí. No obstant això, per 
la convalidació de les assignatures, la universitat origen fa una anàlisis de si l’assignatura compleix 
el requisits anteriors Els estudiants són informats de tots els esdeveniments mitjançant la plataforma 
BlackBoard (E6.26). 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
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Els crèdits reconeguts i la qualificació obtinguda dins del programa Erasmus el curs 2014/2015 es 
mostren en la taula 21. La distribució de les qualificacions obtingudes pels estudiants son 168 crèdits 
suspesos, 366 crèdits aprovats amb una qualificació inferior a 7; 360 crèdits amb qualificació de 
notable i 102 crèdits amb excel·lent. Per tant, només el 16.6% dels crèdits són suspesos, la qual 
cosa demostra que els estudiants aprofiten l’estada en la universitat estrangera.  

Taula 21. Crèdits matriculats i qualificacions del programa Erasmus 2014/2015,on S: crèdits suspesos; A: 
crèdits amb qualificació d’aprovats; N: crèdits amb qualificació de notable; E: crèdits amb qualificació 
d’Excel·lent. 

 
País  

 
Universitat 

 
Durada 

 
Crèdits 

 
S 

 
A 

 
N 

 
E 

Alemanya 
FHTW-Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft 

Q 30 0 6 12 12 

Alemanya Otto Friedrich Universität Bamberg A 54 54 0 0 0 

Alemanya Otto Friedrich Universität Bamberg Q 36 12 6 12 6 

Alemanya Otto Friedrich Universität Bamberg Q 24 6 18 0 0 

Belgica ICHEC Bruxelles Q 30 12 6 12 0 

Finlàndia ESPOON - Vantaan Va Ammattikorkeakoulu A 60 0 0 18 42 

Finlàndia TAMK Tampere Q 18 0 6 6 6 

França École Supérieure du Commerce Extérieur Q 30 0 0 24 6 

França École Supérieure du Commerce Extérieur Q 30 0 0 30 0 

França INSEEC Paris  Q 30 0 24 6 0 

França INSEEC Paris Q 30 0 18 12 0 

França INSEEC Paris Q 30 0 6 24 0 

Hongria International Business School Budapest Q 24 0 24 0 0 

Països baixos 
Hanzehogeschool - Hogeschool van 
Groningen 

A 60 12 12 36 0 

Països baixos 
Hanzehogeschool - Hogeschool van 
Groningen 

Q 24 0 6 18 0 

Països baixos 
Hanzehogeschool - Hogeschool van 
Groningen 

A 54 12 30 12 0 

Països baixos Hogeschool van Amsterdam Q 24 - - - - 

Països baixos Hogeschool van Amsterdam Q 24 0 0 24 0 

Polònia Cracow University of Economics Q 18 0 12 6 0 

Polònia Cracow University of Economics A 60 0 36 18 6 

Polònia 
Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship 
and Management 

A 60 0 6 42 12 

Polònia 
Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship 
and Management  

Q 30 0 6 12 12 

Regne unit London Metropolitan University Q 30 0 18 12 0 

Regne unit London Metropolitan University Q 30 0 24 6 0 

Regne unit London Metropolitan University Q 30 0 24 6 0 

Regne unit London Metropolitan University Q 30 6 24 0 0 

Regne unit Nottingham Trent University A 60 48 12 0 0 

Regne unit Nottingham Trent University A 60 6 42 12 0 
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Fruit de l’avaluació del procés de gestió d'Erasmus (outgoings) i de la qualitat del servei fet per a 
l’elaboració d’aquest autoinforme és la millora 802 .M.15.2016, que té com a objectiu millorar la 
qualitat del servei de gestió i informació del programa de mobilitat per als estudiants del GADE.  
 
Valoració general  
 
Totes les dades mostrades en aquest apartat evidencien un sistema d’avaluació variat, públic i 
pertinent. La incorporació de rúbriques a l’avaluació del TFGs així com també a l’avaluació de les 
pràctiques, suposa tenir un sistema homogeni i complet per avaluar les competències que l’estudiant 
ha d’adquirir amb la realització d’aquestes activitats. Malgrat les millores fetes en aquest sentit, en 
aquest informe s’incorpora una proposta amb l’objectiu de millorar de qualitat dels TFGs (802 
.M.14.2016), fet que augmentarà la qualitat del pla docent.  
 
Respecte a les assignatures, malgrat l’avaluació es fa per mitjà de diferents activitats, hem de seguir 
treballant per arribar a la avaluació completa per competències, fet pel qual la millora 802 
.M.17.2016 no es tanca.  
 
  
 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

Atenent les indicacions i el compromís de la UPC de retre comptes a la comunitat universitària i a 
la societat, el centre EAE disposa de l’aplicatiu públic “Dades Estadístiques i de Gestió” (E6.27) que 
serveix com a instrument estratègic per a la gestió de la Universitat. La informació que s’hi publica 
està disponible i és visible per a tots els grups d’interès.  

A les taules 22, 23, 24, 25, 26 i 27 es poden veure el valors dels principals indicadors dels resultats 
globals de la titulació obtinguts els darrers anys acadèmics (E1.1, E6.27, E6.28, E6.29 i E6.30).  

Taula 22. Taxa de rendiment de la titulació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

85% 84% 81,9% 82% 82,3% 78,4 

 

Taula 23. Taxa d’èxit de la titulació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

86% 88% 86,2% 87% 87,9% 87.4 

 

Tant la taxa de rendiment, com la taxa d’èxit de la titulació es mantenen gairebé constants al llarg 
dels anys, amb valors superior en tots els casos al 80%. Per tant, i considerant la taxa d’eficiència, 
poden afirmar que els estudiants de la titulació segueixen el ritme teòric previst dels estudis, i 
aconsegueixen resultats que els permeten assolir els objectius formatius establerts 

Taula 24. Taxa d’eficiència de la titulació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

- - 94,9% 95,9% 90,1% 93,6 

 

Taula 25. Taxa de graduació de la titulació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses.  

https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2010&index=802&apartat=estudis
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2011&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2012&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
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2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

- - - 26,3% 38,8% 40,3 

 

Taula 26. Taxa d’abandonament de la titulació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

- - - 39,5% 30,6% 30,9 

 

Taula 27. Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a de la titulació de Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

55,95 56,16 57,23 56,5 56,9 56,7 

 

El resultats obtinguts respecte a taxa d’eficiència de la titulació estan per sobre del 90% definit a la 
memòria de verificació. Pel que fa la taxa de graduació i d’abandonament, malgrat només tenim un 
històric de dos dades, els valors no compleixen els valors esperats definits a la memòria de 
verificació (taxa de graduació del 70% i taxa d’abandonament del 25%). Potser prematur però 
l’evolució de les dades mostren una tendència a l’alta de la taxa de graduació i una tendència a la 
baixa de la taxa d’abandonament, per tant esperem millorar aquests indicadors de cara al pròxims 
anys. De totes maneres es proposa la millora 802 .M.23.2016 per tal de controlar aquest indicadors 
i prendre les accions necessàries per tal de millorar. Amb aquesta millora es pretén detectar els 
problemes que tenen els estudiants per tal de graduar-se en el temps establert.  

Un altre indicador del grau de satisfacció dels estudiants envers el global de les assignatures de la 
titulació és el resultat de les enquestes als estudiants. Analitzant les assignatures escollides 
(Organització i administració d’empreses I, Estadística I, Macroeconomia, Relacions laborals), la 
mitjana pel curs 14-15 és de 3,9 sobre 5, i el grau de satisfacció envers el conjunt de professors de 
les assignatures és de 3.9 sobre 5 en aquest mateix curs. 

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

la titulació. 

 
Segons l’informe universitat i treball a Catalunya 2014, realitzat per l’AQU, (E6.31) la Taxa dels 
titulats en Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Empresarials, es situa al voltant del 88% 
(valor superior al 74,4% segon dades IDESCAT quart trimestre de 2014, tram d´edat 25-54 anys). 
Els estudiants d’aquesta àrea disciplinària estan al cap de llista  de les persones graduades que 
desenvolupen funcions de direcció en el seu lloc de treball, amb un percentatge del 50,81%. 
 
Dels estudiants enquestats, el 73,48% tornarien a triar els mateixos estudis si haguessin de 
començar de nou. 
 
Aquest resultats mostren la necessitat de graduats en Administració i Direcció d’Empreses que té 
la nostra societat, així com l’alta ocupabilitat dels titulats en aquestes àrees. 
 
Pel que fa al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses del Centre EAE, els indicadors de 
satisfacció laboral (E1.1) mostren una baixada en la taxa d’ocupació, la qual cosa és normal degut 

http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
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a la conjuntura econòmica a la qual ha estat sotmès el país, i una valoració mitjana de la utilitat de 
la formació teòrica i pràctica per part dels titulats de 4,6 sobre 7. 
 
Aquests resultats són satisfactoris, donat que els nostres titulats presenten un elevat grau de 
satisfacció amb la formació rebuda, amb una valoració de 5 sobre 7 i donades les consideracions 
relatives a l´entorn laboral actual.  
 
Tot això es reforça amb l’informe anual que fa EAE (Employment Report) que mostra com els 
estudiants de la nostra escola aconsegueixen el seu primer treball en menys de sis mesos (E5.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pla de Millora 

Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de Millora del centre docent. 

 

802 .M.1.2016  

Ampliació de l´oferta d´assignatures optatives pel curs 2016/2017  

Càrrec: Direcció de Grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Escassa demanda d'algunes de les assignatures optatives que mai s´han obert però la 
demanda potencial i la idoneïtat d´alguns professors suggereixen la obertura d´altres 
assignatures optatives. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ampliació de l'oferta d'assignatures optatives per el curs 2016/2017  

Accions 
proposades: 

Ampliar l'oferta d'assignatures optatives: · 802922 Introducció a les relacions internacionals · 
802924 Ètica i sostenibilitat: nous models de negoci · 802923 Risc i seguretat 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

http://www.eae.es/carreras-profesionales/employment-report
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Termini: 17/10/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Creació de les assignatures: · 802922 Introducció a les relacions internacionals / Introduction to 
international relations · 802924 Ètica i sostenibilitat: nous models de negoci · 802923 Risc i 
seguretat / Risk and security 

 

802 .M.2.2016  

Creació d'un nou Sistema de Garantia Interna de Qualitat  

Càrrec: Direcció acadèmica / Responsable de qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
L'ampliació de l'oferta de titulacions oficials d'EAE ha suposat la necessitat d'un nou sistema de 
garantia interna de qualitat com a instrument de seguiment dels programes formatius.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Dissenyar, implantar i certificar (dins del programa AUDIT) un nou Sistema de Garantia Interna 
de qualitat comú per a tots els programes formatius de l'escola. 

Accions 
proposades: 

Dissenyar el SGIQ, definint els processos de qualitat necessaris per a garantir la qualitat dels 
programes formatius d'EAE. Revisar els processos amb els responsables d'àrea corresponents 
Implantar el nou SGIQ Certificar el nou SGIQ 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 17/10/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Disseny de processos i revisió dels mateixos amb els responsables d'àrea.  

 

802.M.3.2016  

Redefinició de la informació sobre el Grau a la pàgina web de l´Escola en el marc d´un 
projecte global (millora 1.1/2010)  

Càrrec: Direcció Acadèmica i Direcció General 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
A partir de l´experiència del primer any, tot i l´alt grau de satisfacció d´alumnes, professors i 
responsables del programa, ens proposem com a recorregut de millora: Redefinició de la 
informació sobre el Grau a la pàgina web de l´Escola en el marc d´un projecte global. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la informació de la web del centre  

Accions 
proposades: 

Transició dels pdf emergents a la integració web. Malgrat disposar d`una nova web amb una 
gran proporció d'informació incorporada, queden pendents alguns documents pdf emergents 
com les guies de les assignatures. A més, d'altres punts a millorar como la informació en altres 
idiomes, més informació respecte al PDI, recerca e innovació docent. 

Abast: Transversal al Centre  
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Prioritat: alta  

Termini: 17/10/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Anualment es revisa i millora la informació de la web. Aquesta acció de millora tindrà caràcter 
permanent fins a l'acreditació de la titulació i fins a la certificació del nou sistema de qualitat 

 

802.M.4.2016  

Donar estructura departamental per matèries (millora 1.1/2013)  

Càrrec: Direcció Grau / Direcció Acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
L`ampliació del nombre d`alumnes, horaris i grups aconsellen incorporar un responsable doctor 
per matèria que coordini els grups de les assignatures que configuren la matèria. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la coordinació (horitzontal i vertical) d`accions i continguts dins del programa. 

Accions 
proposades: 

Un coordinador per a cadascuna de les matèries importants (de 12 crèdits o més). 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 17/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Proposta de millora (1.1/2013) corresponent a l'informe de seguiment 2012/2013 Valoració 
2012: direcció acadèmica, direcció i coordinació de grau seleccionen el PDI coordinador que 
s'implanta al 2013.  

Resultats 
obtinguts: 

Valoració 2015: la implantació de coordinadors ha millorat els processos de coordinació 
horitzontal i vertical i la comunicació acadèmica general. Donem per tancat el pla. 

 

802 .M.5.2016  

Ampliació de l`oferta d`assignatures optatives (especialment en anglès) i de l'oferta 
d`assignatures bàsiques i obligatòries que en alguns grups serà en anglès (millora 1.1/2012)  

Càrrec: Direcció de Grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Importància de la tercera llengua i oferta limitada d'assignatures optatives 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Ampliar el nombre d'assignatures optatives i obligatòries en anglès 

Accions 
proposades: 

Ampliació d'assignatures optatives en anglès i ampliació d'assignatures bàsiques i obligatòries 
en anglès.  
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Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

Termini: 17/10/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Les assignatures bàsiques i obligatòries que s´ofereixen en anglès en alguns dels grups, sense 
altres canvis, són: · 802203 Introducció a l`economia 6ECTS (Form. Bàsica) · 802304 
Fonaments de màrqueting 6 ECTS (Obligatòria) · 802404 Direcció comercial I 6 ECTS 
(Obligatòria) · 802502 Direcció financera I 6 ECTS (Obligatòria) · 802602 Direcció financera II 6 
ECTS (Obligatòria) · 802505 Dret fiscal I 6 ECTS (Obligatòria) · 802605 Dret fiscal II 6 ECTS 
(Obligatòria) · 802703 Organització i direcció d`empreses II 6 ECTS (Obligatòria) · 802704 
Mercats e instruments financers 6 ECTS (Obligatòria) · 802801 Projecte empresarial (TFG)12 
ECTS (Obligatòria) · 802904 Economia internacional 6 ECTS (Optativa) · 802905 Enginyeria 
financera 6 ECTS (Optativa) · 802906 Direcció estratègica 6 ECTS (Optativa) · 802907 Gestió 
de projectes 6 ECTS (Optativa) Les noves assignatures optatives que s´ofereixen són (sense 
altres canvis): (Evidència 6) · 802910 Corporate finance 6 ECTS (Optativa) · 802909 Managing 
risk International Finance 6 ECTS (Optativa) · 802911 Global Economy I 3 ECTS (Optativa) · 
802912 Global Economy II 3 ECTS (Optativa) · 802920 Global Entrepreneurship 6 ECTS 
(Optativa) · 802916 Strategic management 6 ECTS (Optativa) · 802917 Cultural crossing 6 
ECTS (Optativa) · 802914 International marketing 6 ECTS (Optativa) · 802913 Strategic 
marketing 6 ECTS (Optativa) · 802915 Leadership and management skills 6 ECTS (Optativa)  

Resultats 
obtinguts: 

Seguiment 2013: Direcció i Coordinació juntament amb els professors de les assignatures han 
preparat la documentació acadèmica (guies, campus virtual etc.), seleccionat als professors e 
implantat les noves assignatures al curs. 13.14. Valoració 15.16: la incorporació de al menys un 
grup de totes les assignatures del pla d´estudis en anglès s´ha finalitzat amb èxit encara que és 
el grup menys nombrós. L´obertura de les assignatures optatives en anglès es completa; donem 
per tancat aquest pla de millora. 

 

802 .M.6.2016  

Facilitar l'elaboració d'informes d'autoavaluació per part del professorat (millora 3.2/2010)  

Càrrec: Direcció Grau ADE 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Al SGIQ es preveu la realització d'informes per part del professorat. Coordinació Acadèmica 
recull aquests informes i els fa arribar al Comitè de Qualitat Aquest mecanisme per recollir 
informació sobre el professorat no es duu a terme. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Implantar mecanisme de recollida d'informació mitjançant els autoinformes el curs 2011/2012 

Accions 
proposades: 

Mecanisme operatiu al 2011/2012 i implantat, en terminis de registre, el curs 2012/20013. 
Incorporar coordinadors de matèria per assegurar i aprofundir en el desenvolupament dels 
autoinformes.  

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

Termini: 20/10/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Proposta de millora 3.2/2010 corresponent a l'informe de seguiment 2009/2010 

Resultats 
obtinguts: 

Mecanisme implantat al curs 2012/2013, donant per tancada la millora.  

 

802 .M.7.2016  Nova composició i dinàmica del comitè de qualitat (millora 3.2/2011)  
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Càrrec: Director Acadèmic 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: Falta de representants de totes les parts interessades al comitè de qualitat.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

S`espera una major visualització de les decisions de millora preses i implementades 

Accions 
proposades: 

S`incorporen amb caràcter permanent un representant d`alumnes, un representant de 
professors i un representant de personal administratiu, establint un mínim de dues reunions 
anuals. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 20/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S`incorporen amb caràcter permanent un representant d`alumnes, un representant de 
professors i un representant de personal administratiu. 

Resultats 
obtinguts: 

Valoració 2011: pendent del desplegament operatiu a causa de canvis en direcció acadèmica i 
general. Valoració 2012: canvis implantats; es visualitza la millora en processos i formalització 
del SGIQ. Valoració 2015: degut a la revisió general del SGIQ donem per tancat aquest pla. 

 

802 .M.8.2016  

Incorporació de l`eina TotQ (millora 3.3/2011)  

Càrrec: Secretari General 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: Falta d'una eina de suport al procés de qualitat 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incorporació de l`eina desenvolupada per la UPC per facilitar el procés de seguiment dels plans 
de qualitat 

Accions 
proposades: 

Incorporar l'eina TotQ com a suport al procés de qualitat.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 20/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Curs 2012: desenvolupament de l`eina es troba desenvolupada; es manté la decisió respecte a 
la nostra incorporació 
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Resultats 
obtinguts: 

Valoració 2012: l`eina es troba desenvolupada; es manté la decisió respecte a la nostra 
incorporació. Valoració 2015: no s´ha produït la nostre incorporació a l´eina; degut a la revisió 
general del SGIQ donem per tancat aquest pla. 

 

802 .M.9.2016  

Creació d'especialitats al grau  

Càrrec: Direcció acadèmica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: El grau té poca optativitat. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incorporar especialitats al títol de grau. 

Accions 
proposades: 

Modificació de la memòria de verificació del grau augmentant l'optativitat de 18 a 36 crèdits. 
Realitzar Benchmarking en altres graus una vegada transcorregut el procés de verificació.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 20/10/2018 

Estat: No iniciada  

 

802 
.M.10.2016  

Sistema de revaluació d'assignatures  

Càrrec: Direcció acadèmica i direcció de Grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: El sistema d'avaluació en EAE no permet la recuperació d'assignatures 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establir un sistema de revaluació d'assignatures  

Accions 
proposades: 

Examen de Revaluació: Condicions per assistir a la revaluació: - Haver realitzat l'avaluació 
contínua i una assistència a classe del 70%; - La nota mitjana en l'avaluació contínua 4; - 
Permès únicament només per a suspensos; - La nota màxima a obtenir és 5 (APTE) - Màxim 2 
assignatures per quadrimestre 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

Termini: 20/10/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Definició del sistema d'avaluació 
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Resultats 
obtinguts: 

Aprovació i implantació del sistema d'avaluació d´assignatures a proposta de Direcció de Grau 
amb informe positiu de la UPC i de la Comissió d´alumnes de grau  

 

802 
.M.11.2016  

Desenvolupament de rúbriques per a l´avaluació del TFG  

Càrrec: Coordinació TFG i Direcció de grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Falta de cohesió de criteris a l'hora d'avaluar els treballs 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Avaluació del TFG basada en un conjunt de criteris homogenis i iguals per a tots els estudiants 

Accions 
proposades: 

Desenvolupament i implementació d'un sistema de rúbriques per avaluar els TFG. 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 24/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Disseny del acta d'avaluació dels tribunals de TFG amb el nou sistema de rúbriques Disseny de 
l'informe d'avaluació final del professor tutor 

Resultats 
obtinguts: 

Sistema de rúbriques per avaluar el TFG 

 

802 
.M.12.2016  

Creació d'un repositori d'exàmens  

Càrrec: Direcció Grau ADE 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Els estudiants no disposen d'una mostra d'exàmens d'altres anys 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Disposar d'un repositori d'exàmens mostra per als estudiants 

Accions 
proposades: 

Creació d´un repositori d´exàmens de les assignatures distribuïdes per matèries a la web  

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 24/10/2018 

Estat: En curs  
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Actuacions 
realitzades: 

Creació del repositori a la web  

 

802 
.M.13.2016  

Creació d'un repositori de TFG  

Càrrec: Coordinació TFG i Direcció de grau 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Falta d'exemples de TFG per els estudiants 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Posar a disposició dels estudiants una mostra dels TFG presentats al centre en altres 
convocatòries. 

Accions 
proposades: 

Creació d'un repositori de TFG accessible des de la pàgina web de l'escola 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 24/10/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Creació de l'enllaç al repositori, falta seleccionar i dipositar els TFG.  

 

802 
.M.14.2016  

Millora de qualitat dels TFGs  

Càrrec: Coordinació TFG i Direcció de grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Baixa creativitat, innovació i emprenedoria en els TFGs. Important quantitat de TFGs no 
compleixen els elements mínims obligatoris que ha de contenir la memòria. La majoria dels 
TFGs són plans empresarials, no hi ha TFGs en la modalitat de projectes d'investigació. 
Diferència entre l'avaluació del tutor i el tribunal. retards en les dates d'enviament 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la qualitat del TFGs 

Accions 
proposades: 

- millorar els aspectes d'innovació i emprenedora en els TFGs. - millorar l'índex de qualitat 
associat a la taxa d'èxit dels TFGs aprovats. - millorar la taxa de rendiment dels TFGs 
matriculats. - incentivar la realització de TFGs dins de la modalitat de projectes d'investigació. - 
disminuir el rang de distància de les notes globals finals dels professors tutors i els membres del 
tribunal, aclarint els criteris.  

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 24/10/2018 

Estat: En curs  
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Actuacions 
realitzades: 

Es recomana a tots els tutors que comuniquin la seva valoració als estudiants per tal d'evitar 
retards. Es demana al tutor que justifiqui de manera qualitativa altres criteris que està 
considerant, més enllà dels específics valorats en la taula per tal d'evitar grans diferències entre 
les avaluacions del tutor i el tribunal. Aplicació d'un sistema de rúbriques per tal de valorar els 
mateixos criteris.  

 

802 
.M.15.2016  

Millora del procés de gestió d'Erasmus i de la qualitat del servei  

Càrrec: Mobilitat Internacional del Grau en ADE i Direcció Grau ADE 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Actualment la informació del programa Erasmus es dóna a través de reunions amb el estudiants 
que es convoquen per mitjà del campus virtual. Des d'aquest campus i amb el contacte amb 
mobilitat internacional de Grau també es proporciona informació del programa i es resolen els 
dubtes que puguin tenir el estudiants. Desconeixement de les universitats destí.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la qualitat del servei del programa de mobilitat.  

Accions 
proposades: 

Involucrar als alumnes Incomings en les presentacions de les destinacions perquè ells mateixos 
parlin de la seva pròpia universitat/país als futurs outgoings Crear diferents moments de 
trobada, fins i tot més lúdics (un speed dating erasmus?) entre Incomings i Outgoings per 
facilitar a l'alumne Outgoing la selecció de les destinacions Presència fícica d'una persona a 
l'edifici del carrer Tarragona per atendre a l'alumne Outgoing amb tots els seus 
dubtes/consultes/problemes que normalment els sorgeixen als alumnes en la fase tant de 
decisió com d'aplicació amb les universitats de destinació.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 24/10/2017 

Estat: No iniciada  

 

802 
.M.16.2016  

Pla de formació i acreditació del PDI d'EAE (millora 2.1/2010)  

Càrrec: Direcció acadèmica i Direcció General 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Analitzats els diferents indicadors, l´Escola està fent un treball de reforç en l´apartat de personal 
docent i investigador que es concreta en un pla de formació del professorat, desenvolupat en 
col·laboració amb la UPC, per tal d´assegurar l'acompliment dels estàndards de qualitat relatius 
al nombre de doctors acreditats.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Arribar a la proporció legal: 50% doctors i, d`aquests, 60% acreditats.  

Accions 
proposades: 

Noves incorporacions de doctors Fomentar l'acreditació entre el PDI Doctor d'EAE. Fomentar el 
doctorat entre el PDI no Doctor.  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  
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Termini: 25/10/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Noves incorporacions de doctors. PDI Doctor d`EAE en procés d`acreditació. Valoració 2013: el 
pla de reforç es desenvolupa amb continuïtat. Les noves incorporacions de PDI són doctors, 
doctorands, acreditats o en procés d'acreditació. Valoració curs 2015/2016: és difícil arribar a la 
proporció deguda –especialment respecte als acreditats- Per aquest motiu donem a aquesta 
millora un caràcter permanent. 

 

802 
.M.17.2016  

Intensificació de la formació dels professors en aspectes de definició i avaluació de 
competències (Millora 1.3/2010)  

Càrrec: Coordinació Acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 
El pas de la diplomatura al grau requereix de la incorporació dels professors a l`avaluació per 
competències. A les guies es posa l’èmfasi a les competències per a que el professorat apliqui 
el sistema a l`avaluació.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Formar als professors per a l'avaluació per competències 

Accions 
proposades: 

Sistema explícit d`avaluació per competències al TFG 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 25/10/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

El professorat va interioritzant el sistema. Considerem esta acció de millora com permanent 
donat l'increment de nous professors i la dificultat inherent a l'avaluació per competències. 
Situació al 12.13: Introduït como a complementari un sistema d`avaluació per competències al 
TFG que cal anar millorant. Situació al curs 15.16: Puntualment alguns professors assisteixen a 
cursos del ICE de UB o UPC. Hem constituït a EAE el Grup d´Innovació Docent per donar marc 
a aquest pla de millora. Es pot revisar la informació a l´apartat corresponent. 

 

802 
.M.18.2016  

Creació d'un servei d'acolliment per a estudiants estrangers.  

Càrrec: Direcció i coordinació de Grau 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Falta d'un servei d'acolliment per a estudiants estrangers. Existeixen intents per part 
d'estudiants però que han fallat per falta de recursos i suport. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Crear un servei d'acollida per a estudiants estrangers i dut a terme per estudiants de l'escola, de 
forma que la seva estada a l'escola sigui el més fàcil possible. 

Accions 
proposades: 

Crear un grup d'estudiants de l'escola, com a becaris (mitjançant un conveni de cooperació 
educativa) o col·laboradors que siguin els encarregats de dur a terme l'acollida. Definir un horari 
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per a realitzar aquesta acollida. Donar-li un espai en BlackBoard Presentar als estudiants en 
international meetings. Donar suport per a l'elecció d'assignatures, explicar el funcionament 
d'EAE  

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

Termini: 26/10/2017 

Estat: No iniciada  

 

802 
.M.19.2016  

Patrocini esportiu i reconeixement de crèdits per activitats esportives  

Càrrec: Màrqueting, Direcció acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 
Existència d'estudiants en programes d'alt rendiment esportiu: waterpolo, handbol, futbol, 
motociclisme. Alguns d'ells han sol·licitat crèdits optatius per figurar en programes d'UPC d'alt 
rendiment. En altres casos han sol·licitat patrocini.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Patrocinar estudiants en programes d'alt rendiment Fomentar l'esport entre els estudiants amb 
el reconeixement de crèdits 

Accions 
proposades: 

Enviar proposta de patrocini a màrqueting Estudiar normativa UPC d'Esport promogut 
mitjançant crèdits Definir com es gestionarà aquest servei Donar suport al estudiants per 
realitzar activitats esportives 

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: mitja  

Termini: 26/10/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha donat a conèixer als estudiants el Programa d'Esportistes Alt Nivell de la UPC que pretén 
facilitar la compatibilitat de l'activitat esportiva i els estudis acadèmics. S'ha enviat la proposta de 
patrocini a màrqueting 

 

802 
.M.20.2016  

Competicions de negocis sectorials  

Càrrec: Direcció acadèmica i direcció de Grau 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
Falta d'activitats que contribueixin al desenvolupament de les habilitats dels estudiants en 
relació amb l'adquisició de determinades competències professionals.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que els estudiants completin la seva formació acadèmica amb el desenvolupament d'aptituds i 
habilitats individuals, fomentar el treball en equip i els valors professionals i humans, així com 
l'esperit emprenedor, el compromís personal i la capacitat de comunicació. 
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Accions 
proposades: 

Fer un estudi de les principals competicions de negocis sectorials que hi ha. Informar als 
estudiants d'aquestes competicions Fomentar la participació dels estudiants a les competicions 
Donar suport als estudiants que participin en aquestes competicions. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 26/10/2018 

Estat: No iniciada  

 

802.M.21.2016  

Integració en un plà del seguiment d`objectius, eines i accions que s`estipulen a la memòria 
de grau (millora 3.1/2011)  

Càrrec: Direcció Grau ADE 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Les reunions i informes anuals de Direcció de Grau a Direcció Acadèmica i General que 
constitueixen el Pla de Seguiment han donat un resultat parcialment satisfactori en terminis de 
fluix d`informació, prioritats, dotació de recursos, etc. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mantenir la proposta en procés fins la acreditació final de la titulació. 

Accions 
proposades: 

Reunions i informes anuals de Direcció de Grau a Direcció Acadèmica i General per tal de fer el 
seguiment. Mantenim la proposta en procés fins la acreditació final de la titulació. Valoració 
2012: el pla ha mostrat la seva utilitat com informe  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 26/10/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Reunions i informes anuals de Direcció de Grau a Direcció Acadèmica i General per tal de fer el 
seguiment.  

Resultats 
obtinguts: 

Valoració 2012: el pla ha mostrat la seva utilitat com a informe final anual per a direcció general 
que explicita el grau d`acompliment dels estàndards de qualitat. Valoració 15.16. L´apropament 
de la eventual acreditació de la titulació dóna valor a aquest pla. Considerem que ha estat molt 
important per conscienciar a la direcció de la importància de l´acompliment del estàndards de 
qualitat. Encara que no tots aconseguits, els informes anuals han estat els indrets per discutir i 
decidir acciones orientades a l´acompliment d´aquestes objectius de qualitat. Donem per tancat 
el pla.  

 

802 
.M.22.2016  

Publicació a la web del perfil curricular del professorat (millora 1.1/2011)  

Càrrec: Direcció acadèmica i direcció General 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: Insuficient informació acadèmica del professorat. 

Implica 
modificació de 

No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Publicació del perfil curricular dels professors del Grau ADE 

Accions 
proposades: 

Programació d'un espai d'informació per tal que el professor pugui editar permanentment la 
informació sobre el seu cv que apareix a la web. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 26/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Situació al curs 11.12: La nova web incorpora un perfil general del docent i un email de 
contacte. Es reconeix la necessitat d`ampliar aquesta informació. Situació al 12.13: s'amplia la 
informació respecte al PDI. Situació al 15.16: se organitzen i modifiquen els continguts 
incorporant l´activitat d´investigació del PDI. Es dóna por tancat el pla. 

Resultats 
obtinguts: 

Publicació d'un breu resum del cv dels professors organitzats per matèries. 

 

802 
.M.23.2016  

Control dels indicadors de resultats  

Càrrec: Direcció acadèmica i direcció de Grau i qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
els valors de la taxa d'abandonament i taxa de graduats no compleixen els valors esperats 
definits a la memòria de verificació 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Arribar als estàndards definits a la memòria. 

Accions 
proposades: 

Controlar la taxa de graduació i la taxa d'abandonament. Donar suport als estudiants que 
repeteixen una mateixa assignatura més d'una vegada. Fomentar el Pla d'acció tutorial per tal 
del fer el seguiment adequat dels estudiants que abandonen o es graduen en més anys del 
requerits més un.  

Abast: Titulació: 2500958  

Prioritat: alta  

Termini: 26/10/2017 

Estat: No iniciada  
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4. Evidències 

En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes evidències han d’estar 
disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa (CAE). 

 

Codi Nom de l’evidència Localització (URL) 

E1 Faculty & Reseacrh EAE http://www.eae.es/faculty-research/presentacion 

E2 Pàgina web revista Harvard Deusto 
Business Research 

http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr 

E3 Grup d’Innovació docent http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae 

E4 Revista Harvard Deusto Business & 
Technology 

https://www.harvard-deusto.com/business-technology 

E5 Revista Harvard Deusto Business 
Review 

https://www.harvard-deusto.com/business-review 
 

E6 Revista Harvard Deusto Márketing y 
ventas 

https://www.harvard-deusto.com/marketing-y-ventas 
 

E7 Harvard Deusto  https://www.harvard-deusto.com/ 

E1.1 Quadre de comandament grau https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=80
2&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Esc
ola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses
&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%
20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTi
tulacio=2009-
2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiF
C 

E1.2 Dades estudiantat 2012-2013 http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&ind
ex=802&apartat=estudiantat 

E1.3 Resultats acadèmics 2012-2013 http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&ind
ex=802&apartat=resultats_academics 

E1.4 Memòria verificació http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b121/36-12-
09.pdf  

E1.5 Admissió i matricules http://www.eaeonline.es/grado/Matricula_modalidades_y
_Admision.html 

E1.6 Normatives Grau UPC https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcad
emiques/NAEG 

E1.7 SGIQ nou - processos http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-
interno-de-calidad-sgic/procesos-sgiq 

E1.8 Informe seguiment 2009/2010 http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2009.10.p
df 

E1.9 Informe seguiment 2010/2011 http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2010.11.p
df.pdf 

E1.10 Informe seguiment 2011/2012 http://marketing.eae.es/Docs/grado/SATGADE2011.12.p
df 

E1.11 Informe seguiment 2012/2013 https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/802/Grau_en_Administra
ci%C3%B3_i_Direcci%C3%B3_d%E2%80%99Emprese
s/4/avaluacio/802_Grau_en_Administraci%C3%B3_i_Dir
ecci%C3%B3_d%E2%80%99Empreses(IST)_12-13.pdf 

E1.12 SGIQ antic http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/sistema-garantia-interna-de-calidad 

E2.1 Pàgina web EAE http://www.eae.es/ 

E2.2 Fixa GADE en EAE http://www.eae.es/grado-universitario/grado-
administracion-direccion-empresas/presentacion 

E2.3 Fixa GADE en EAE 100% en anglès http://www.eae.es/grado/bachelor-degree-business-
administration-and-management/presentation 

E2.4 Fixa GADE + Màster en EAE  http://www.eae.es/grado/grado-en-administracion-y-
direccion-de-empresas-master/presentacion 

E2.5 Presentació EAE http://www.eae.es/grado/presentacion 

http://www.eae.es/faculty-research/presentacion
http://www.eae.es/faculty-research/presentacion
http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr
http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr
http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae
http://www.upc.edu/rima/ca/grups/gid-eae
https://www.harvard-deusto.com/business-technology
https://www.harvard-deusto.com/business-technology
https://www.harvard-deusto.com/business-review
https://www.harvard-deusto.com/business-review
https://www.harvard-deusto.com/marketing-y-ventas
https://www.harvard-deusto.com/marketing-y-ventas
https://www.harvard-deusto.com/
https://www.harvard-deusto.com/
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=802&codiTitulacioDursi=GRAU00000294&nomCentre=Escola%20d%27Administraci%C3%B3%20d%27Empreses&nomTitulacio=Grau%20en%20Administraci%C3%B3%20i%20Direcci%C3%B3%20d%27Empreses&cursIniciTitulacio=2009-2010&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC
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E2.6 Pla d’estudis GADE d’EAE http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-

empresas/plan-de-estudios 

E2.7 Pla d’acció tutorial http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/plan-accion-tutorial 

E2.8 Calendari acadèmic GADE http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/calendario-academico 

E2.9 Requisits i admissions http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/requisitos-y-admision 

E2.10 Titulació http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/titulacion 

E2.11 Carreres professionals http://www.eae.es/grado/grado-administracion-direccion-
empresas/carreras-profesionales 

E2.12 Normativa Acadèmica estudis Grau 
C1617 
(BlackBoard) 

https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-
normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/8-02-
aprovacio-de-la-normativa-academica-dels-estudis-de-
grau-i-master.pdf 

E2.13 Calendari acadèmic GADE 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-951895-dt-
content-rid-
7778669_1/orgs/com_ade/01%20Grado%20horarios%2
01617.pdf 

E2.14 Preguntes més freqüents sobre els 
estudis de grau 
(UPC) 

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/faqs_estudis_grau 
 

E2.15 EAE en xifres http://www.eae.es/conoce-eae/eae-en-cifras 

E2.16 EAE als rànquings  http://www.eae.es/conoce-eae/eae-en-los-
rankings/rankings-nacionales 

E2.17 Dades inserció laboral GADE http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-
calidad/datos-insercion-laboral 

E2.18 Informes de resultats GADE http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-
calidad/informes-de-resultados 

E2.19 Quadre de comandament EAE https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?
codiCentre=802 

E2.20 Producció científica http://www.eae.es/faculty-research/congresos-y-
publicaciones 

E2.21 WINDDAT http://winddat.aqu.cat/ 

E2.22 Canal de Youtube EAE Business 
School 

https://www.youtube.com/user/EAEBusinessSchool 

E2.23 Twitter oficial d’EAE Business 
School 

https://twitter.com/EAE_ 
 

E2.24 Facebook oficial d’EAE Business 
School 

https://www.facebook.com/EAE.Business.School/?ref=ts
# 

E2.25 Google+ d’EAE Business School https://plus.google.com/+EaeEsBusinessSchool 

E2.26 Linkedin oficial d’EAE Business 
School 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=22458 

E2.27 Avaluació titulacions http://www.eae.es/conoce-eae/sistema-de-garantia-
interno-de-calidad-sgic/evaluacion-de-las-titulaciones 

E2.28 Avaluació titulació GADE http://www.eae.es/grado/sistemas-garantia-interna-
calidad/evaluacion-titulaciones 

E2.29 Dades d’ocupació http://www.eae.es/carreras-profesionales/employment-
report 

E2.30 Relacions internacionals http://www.eae.es/grado/relaciones-internacionales 

E2.31 Codi de conducta acadèmica i 
regulacions i polítiques de l’escola 

http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://siste
mas.eae.es/BB_EAE2016/Codigo_de_conducta_acade
mica.pdf 

E4.1 Perfil Claustro http://www.eae.es/grado/claustro/matematicas-y-
estadistica 

E4.2 Mòdul GID-EAE en BlackBoard  
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2148_1 

E5.1 Servei Carreres Professionals 
GADE 

http://www.eae.es/carreras-profesionales/servicios-para-
el-alumno/perfil-grado 
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E5.2 Portal ocupació EAE http://empleo.eae.es/ 

E5.3 Pràctiques (assignatura 
Blackboard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27743_1%26url%3D 

E5.4 Dades ocupació http://www.eae.es/carreras-profesionales/employment-
report 

E5.5 Pla d’acció tutorial (Blackboard) http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-423956-dt-
content-rid-
2761451_1/orgs/com_eae_2014/PAT%20Info.pdf 

E5.6 Informació pràctiques comunitat de 
grau (Blackboard) 

http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listCo
ntentEditable.jsp?content_id=_423932_1&course_id=_2
1008_1&mode=reset 

E5.7 Centre de recursos BlackBoard http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_1458_1 

E5.8 Centre de Documentació i Recursos 
EAE 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype
=ip&ugt=62E771363C2635373746351632553E1226E36
2D36613669365E322E330133603&stsug=Ah1coK2oXV
2hjyl1_EhX24vS6UHwt-JIaNf1YvvvyTyj5uMx6jHg8-
HlOVev0ioyJ8O1B95-
N6snz7MtQLSZrit0OCyqJYN3VTldp5fDl-
nWkvkaeTe6_Z_WgdGTqt0A_WC3uFRKcLiG09rlzB9Qi
XcYjxrie2uVcDKwyEsHC2klxsM&IsAdminMobile=N&enc
id=22D731163C6635773726353632353C27366372C37
6C376C375C372C370C376C33013&selectServicesTok
en=Ax0575riesInXnGWjTpYUjxjYxaw-
qVHwE9yCjwyk_BY31QbO0iofWKRp4NCBdNQzqc098
w-fd-
lyo1HIPIGpgopUg29N8DcTQQ8zqajPlVkIct_CnNCtT_sL
Yunq6dCCmy7PJ0V6mVPdX3udEkEYHpZdIf_nOuO-
C1CPBGrKVhZpGq_c2hylSM7kfQ02HoizCEM-CKnz9R-
wdl3fBxbDC6vMPLdySltMmU8q5ZY8TQfMPmVc1MDX
QCoK2l1WLgpn8uPGcaloX9YoUvt_V8wn7Kwh_omZsIu
WDo8Nz2deveI-o5jk1HD-
pA3FDSeHzQUvW462n5q7fmneOL64dJKIw7lZ6ZyGm
M79ohK7LvTSg 

E6.1 Guies docent 1 http://www.eaeonline.es/descargas/guias_1_grado.pdf 

E6.2 Guies docent 2 http://www.eaeonline.es/descargas/guias_2_grado.pdf 

E6.3 Guies docent 3 http://www.eaeonline.es/descargas/guias_3_grado.pdf 

E6.4 Guies docent 4 http://www.eaeonline.es/descargas/guias_4_grado.pdf 

E6.5 Guies docent optatives http://www.eaeonline.es/descargas/guias_optativas_gra
do.pdf 

E6.6 Criteri avaluació TFG 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27742_1%26url%3D 

E6.7 Projecte empresarial. Informació 
TFG (BlackBoard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27742_1%26url%3D 

E6.8 Guia TFG (BlackBoard) http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674914-dt-
content-rid-
7113142_1/courses/151015340_061/Plan%20docente%
20TFG%281%29.pdf 

E6.9 Normativa Pràctiques UPC https://www.upc.edu/cce/es/estudiantes/practicas-
academicas-externas 

E6.10 Pràctiques externes UPC https://www.upc.edu/cce/es 

E6.11 Requisits Erasmus UPC http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ErasmusEs/2015-
2016/requisits 
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E6.12 Projecte final Organització i 

Administració d’Empreses 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-663152-dt-
content-rid-
4809899_1/courses/151015310_042/Final%20Project%
20guidelines.pdf 

E6.13 Portafolis Organització i 
Administració d’Empreses 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-664669-dt-
content-rid-
4819301_1/courses/151015310_042/Guidelines%20for
%20the%20portfolio.pdf 

E6.14 Organització i Administració 
d’Empreses (BlackBoard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27656_1%26url%3D 

E6.15 Pràctica 1 Estadística I 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-
content-rid-
4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema
%201%20-%20Pisos%281%29.pdf 

E6.16 Treball Estadística I (BlackBoard) http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-
content-rid-
4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema
%201%20-%20Pisos%281%29.pdf 

E6.17 Estadística I (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27677_1%26url%3D 

E6.18 Activitats d’avaluació 
Macroeconomia (BlackBoard) 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_g
roup=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexe
cute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3
Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id
%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue 

E6.19 Macroeconomia (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27723_1%26url%3D 

E6.20 Relacions laborals (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t
ab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_27732_1%26url%3D 

E6.21 Informe tutor TFG(BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_g
roup=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexe
cute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3
Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id
%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue 

E6.22 Acta avaluació tribunal TFG 
(BlackBoard) 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-
content-rid-
7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%
20V2.pdf 

E6.23 Repositori exàmens (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listCo
ntentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_2
1008_1&mode=reset 

E6.24 Repositori TFG (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listCo
ntentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_2
1008_1&mode=reset 

E6.25 Enquesta TFG https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FA
IpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9
gf4TuBOfw/viewform 

E6.26 Informació Erasmus (BlackBoard) http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listCo
ntentEditable.jsp?content_id=_423928_1&course_id=_2
1008_1&mode=reset 

E6.27 Aplicatiu dades UPC https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp 

E6.28 Indicadors 2010/2011 http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2010&ind
ex=802&apartat=estudis 
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http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-657755-dt-content-rid-4743707_1/courses/151015320_013/Practica%20Tema%201%20-%20Pisos%281%29.pdf
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27677_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_750146_1%26course_id%3D_27722_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27723_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_27732_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Fcontent%2Ffile%3Fcmd%3Dview%26mode%3Ddesigner%26content_id%3D_674924_1%26course_id%3D_27742_1%26framesetWrapped%3Dtrue
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-674922-dt-content-rid-7338470_1/courses/151015340_061/Acta%20Tribunal%20V2.pdf
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_910562_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_923701_1&course_id=_21008_1&mode=reset
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
https://docs.google.com/a/campus.eae.es/forms/d/e/1FAIpQLScYEc7ks2AhaxLn5NXNcQES5ts2TZ5azz3Bdkur9gf4TuBOfw/viewform
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_21008_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423928_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423928_1&course_id=_21008_1&mode=reset
http://campus.eae.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_423928_1&course_id=_21008_1&mode=reset
https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp
https://gpaq.upc.edu/lldades/default.asp
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2010&index=802&apartat=estudis
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2010&index=802&apartat=estudis
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2010&index=802&apartat=estudis
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E6.29 Indicadors 2011/2012 http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2011&i

ndex=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus 

E6.30 Indicadors 2012/2013 http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2012&i
ndex=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus 

E6.31 Informació AQU http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf 

   

Evidències CAE (CAE ACCREDITACIÓ GRAU ADE EAE) 

E.a Actes/Informes Coordinació Docent 

E.a1 Actes Avaluació Curricular  

 Acta Ev Curricular 2011-2012 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986579-dt-
content-rid-
8346110_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%20201
1-2012.pdf 

 Acta Ev Curricular 2012-2013 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986580-dt-
content-rid-
8346112_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%20201
2-2013.pdf 

 Acta Ev Curricular 2013-2014 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986581-dt-
content-rid-
8346113_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%20201
3-2014.pdf 

 Acta Ev Curricular 2014-2015 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986582-dt-
content-rid-
8346114_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%20201
4-2015.pdf 

 Acta Ev Curricular 2015-2016 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986583-dt-
content-rid-
8346115_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%20201
5-2016.pdf 

 Convocatòria Ev Curricular 2014-
2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-958733-dt-
content-rid-
7891095_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Cierre%20y%20
Ev%20Curricular%201415.pdf 

 Convocatòria Ev Curricular 2015-
2016 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986793-dt-
content-rid-
8346729_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Ev%20Curricula
r%202015-2016.pdf 

E.a2 Actes Coordinació PAT / TFG / Pràctiques / Mobilitat / Comitè Acadèmic 

 Acta Reunió Coordinació PAT 2012-
2013 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986586-dt-
content-rid-
8346116_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%20201
2-2013.pdf 

 Acta Reunió Coordinació PAT 2013-
2014 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986593-dt-
content-rid-
8346121_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%20201
3-2014.pdf 

 Acta Reunió Coordinació TFG 2013-
2014 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986589-dt-
content-rid-
8346118_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20TFG%20201
3-2014.pdf 

 Acta Reunió Informació TFG 2013-
2014 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986590-dt-
content-rid-
8346119_1/orgs/CAE/Acta%20RInfo%20TFG%202013-
2014.pdf 

 Acta Reunió Coordinació Pràctiques 
Externes 2013-2014 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986592-dt-
content-rid-
8346120_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20Practicas%2
0Externas%202013-2014.pdf 

 Comunicat re-revaluació 
assignatures 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986595-dt-
content-rid-

http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2011&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2011&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2011&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2012&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2012&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_titulacio&any=2012&index=GRAU00000294&centre=802&categoria=tipus
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986579-dt-content-rid-8346110_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986579-dt-content-rid-8346110_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986579-dt-content-rid-8346110_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986579-dt-content-rid-8346110_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986580-dt-content-rid-8346112_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986580-dt-content-rid-8346112_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986580-dt-content-rid-8346112_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986580-dt-content-rid-8346112_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986581-dt-content-rid-8346113_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986581-dt-content-rid-8346113_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986581-dt-content-rid-8346113_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986581-dt-content-rid-8346113_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986582-dt-content-rid-8346114_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986582-dt-content-rid-8346114_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986582-dt-content-rid-8346114_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986582-dt-content-rid-8346114_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986583-dt-content-rid-8346115_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986583-dt-content-rid-8346115_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986583-dt-content-rid-8346115_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986583-dt-content-rid-8346115_1/orgs/CAE/Acta%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-958733-dt-content-rid-7891095_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Cierre%20y%20Ev%20Curricular%201415.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-958733-dt-content-rid-7891095_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Cierre%20y%20Ev%20Curricular%201415.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-958733-dt-content-rid-7891095_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Cierre%20y%20Ev%20Curricular%201415.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-958733-dt-content-rid-7891095_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Cierre%20y%20Ev%20Curricular%201415.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986793-dt-content-rid-8346729_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986793-dt-content-rid-8346729_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986793-dt-content-rid-8346729_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986793-dt-content-rid-8346729_1/orgs/CAE/Convocatoria%20Ev%20Curricular%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986586-dt-content-rid-8346116_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986586-dt-content-rid-8346116_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986586-dt-content-rid-8346116_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986586-dt-content-rid-8346116_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986593-dt-content-rid-8346121_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986593-dt-content-rid-8346121_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986593-dt-content-rid-8346121_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986593-dt-content-rid-8346121_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20PAT%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986589-dt-content-rid-8346118_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986589-dt-content-rid-8346118_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986589-dt-content-rid-8346118_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986589-dt-content-rid-8346118_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986590-dt-content-rid-8346119_1/orgs/CAE/Acta%20RInfo%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986590-dt-content-rid-8346119_1/orgs/CAE/Acta%20RInfo%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986590-dt-content-rid-8346119_1/orgs/CAE/Acta%20RInfo%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986590-dt-content-rid-8346119_1/orgs/CAE/Acta%20RInfo%20TFG%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986592-dt-content-rid-8346120_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986592-dt-content-rid-8346120_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986592-dt-content-rid-8346120_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986592-dt-content-rid-8346120_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986595-dt-content-rid-8346123_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20Asignaturas.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986595-dt-content-rid-8346123_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20Asignaturas.pdf
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 8346123_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20Reeval

uaci%C3%B3n%20Asignaturas.pdf 

 Acta Reunió Informativa Erasmus 
2015-2016 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986677-dt-
content-rid-
8346177_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Informativa%20Era
smus%202015-2016.pdf 

 Actes Comitè Acadèmic 2012-2013 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986786-dt-
content-rid-
8346718_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Aca
d%C3%A9mico%202012-2013.pdf 

 Actes Comitè Acadèmic 2013-2014 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986787-dt-
content-rid-
8346719_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Aca
d%C3%A9mico%202013-2014.pdf 

 Actes Comitè Acadèmic 2014-2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986788-dt-
content-rid-
8346720_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Aca
d%C3%A9mico%202014-2015.pdf 

 Actes Comitè Acadèmic 2015-2016 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986790-dt-
content-rid-
8346722_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Aca
d%C3%A9mico%202015-2016.pdf 

E.a3 Actes Coordinació Assignatures 

 Acta reunió Coordinació Màrqueting 
2016-2017 inicio 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986660-dt-
content-rid-
8346145_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK
%202016-2017.pdf 

 Acta reunió Coordinació Màrqueting 
2015-2016 tancament 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986652-dt-
content-rid-
8346125_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20cierre%20M
K%202015-2016.pdf 

 Acta reunió Coordinació Màrqueting 
2015-2016 inici 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986653-dt-
content-rid-
8346126_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK
%202015-2016.pdf 

 Acta reunió Coordinació Màrqueting 
2012-2013 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986654-dt-
content-rid-
8346127_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20MK%202012
-2013.pdf 

 Acta reunió Coordinació Dret Fiscal 
2013-2014 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986656-dt-
content-rid-
8346128_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20DF%20II%2
02013-2014.pdf 

 Acta reunió Coordinació Eines 
Productivitat Personal 2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986658-dt-
content-rid-
8346129_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20HPP%20201
5-2016.pdf 

 Acta reunió Coordinació Economia 
2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986659-dt-
content-rid-
8346131_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20ECO%20201
5-2016.pdf 

 Acta reunió Coordinació 
Comptabilitat 2015-2016 inici 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986680-dt-
content-rid-
8346185_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015
-2016%20Inicio.pdf 

 Acta reunió Coordinació 
Comptabilitat 2015-2016 tancament 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986681-dt-
content-rid-
8346186_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015
-2016%20Cierre.pdf 

 Reunió professors Comptabilitat 
2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986683-dt-
content-rid-

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986595-dt-content-rid-8346123_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20Asignaturas.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986595-dt-content-rid-8346123_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20Asignaturas.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986677-dt-content-rid-8346177_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Informativa%20Erasmus%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986677-dt-content-rid-8346177_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Informativa%20Erasmus%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986677-dt-content-rid-8346177_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Informativa%20Erasmus%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986677-dt-content-rid-8346177_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Informativa%20Erasmus%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986786-dt-content-rid-8346718_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986786-dt-content-rid-8346718_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986786-dt-content-rid-8346718_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986786-dt-content-rid-8346718_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986787-dt-content-rid-8346719_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986787-dt-content-rid-8346719_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986787-dt-content-rid-8346719_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986787-dt-content-rid-8346719_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986788-dt-content-rid-8346720_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986788-dt-content-rid-8346720_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986788-dt-content-rid-8346720_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986788-dt-content-rid-8346720_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986790-dt-content-rid-8346722_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986790-dt-content-rid-8346722_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986790-dt-content-rid-8346722_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986790-dt-content-rid-8346722_1/orgs/CAE/Actas%20Comit%C3%A9%20Acad%C3%A9mico%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986660-dt-content-rid-8346145_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202016-2017.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986660-dt-content-rid-8346145_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202016-2017.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986660-dt-content-rid-8346145_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202016-2017.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986660-dt-content-rid-8346145_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202016-2017.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986652-dt-content-rid-8346125_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20cierre%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986652-dt-content-rid-8346125_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20cierre%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986652-dt-content-rid-8346125_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20cierre%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986652-dt-content-rid-8346125_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20cierre%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986653-dt-content-rid-8346126_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986653-dt-content-rid-8346126_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986653-dt-content-rid-8346126_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986653-dt-content-rid-8346126_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20inicio%20MK%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986654-dt-content-rid-8346127_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20MK%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986654-dt-content-rid-8346127_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20MK%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986654-dt-content-rid-8346127_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20MK%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986654-dt-content-rid-8346127_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20MK%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986656-dt-content-rid-8346128_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20DF%20II%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986656-dt-content-rid-8346128_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20DF%20II%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986656-dt-content-rid-8346128_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20DF%20II%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986656-dt-content-rid-8346128_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20DF%20II%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986658-dt-content-rid-8346129_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20HPP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986658-dt-content-rid-8346129_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20HPP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986658-dt-content-rid-8346129_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20HPP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986658-dt-content-rid-8346129_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20HPP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986659-dt-content-rid-8346131_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20ECO%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986659-dt-content-rid-8346131_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20ECO%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986659-dt-content-rid-8346131_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20ECO%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986659-dt-content-rid-8346131_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20ECO%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986680-dt-content-rid-8346185_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Inicio.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986680-dt-content-rid-8346185_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Inicio.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986680-dt-content-rid-8346185_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Inicio.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986680-dt-content-rid-8346185_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Inicio.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986681-dt-content-rid-8346186_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Cierre.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986681-dt-content-rid-8346186_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Cierre.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986681-dt-content-rid-8346186_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Cierre.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986681-dt-content-rid-8346186_1/orgs/CAE/Acta%20RCoord%20CF%202015-2016%20Cierre.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986683-dt-content-rid-8346189_1/orgs/CAE/Reunion%20profesores%20CF%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986683-dt-content-rid-8346189_1/orgs/CAE/Reunion%20profesores%20CF%202015-2016.pdf
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8346189_1/orgs/CAE/Reunion%20profesores%20CF%2
02015-2016.pdf 

E.a4 Auto-informes Avaluació 

 Informe Mobilitat Internacional 
2013-2014 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986663-dt-
content-rid-
8346152_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internac
ional%202013-2014.pdf 

 Informe Mobilitat Internacional 
2014-2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986664-dt-
content-rid-
8346158_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internac
ional%202014-2015.pdf 

 Informe Mobilitat Internacional 
2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986665-dt-
content-rid-
8346159_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internac
ional%202015-2016.pdf 

 Informe Pràctiques Externes 2012-
2013 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986668-dt-
content-rid-
8346169_1/orgs/CAE/Informe%20Pr%C3%A1cticas%20
Externas%202012-2013.pdf 

 Informe Pràctiques Externes 2013-
2014 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986669-dt-
content-rid-
8346173_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externa
s%202013-2014.pdf 

 Informe Pràctiques Externes 2014-
2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986671-dt-
content-rid-
8346174_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externa
s%202014-2015.pdf 

 Informe Pràctiques Externes 2015-
2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986672-dt-
content-rid-
8346175_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externa
s%202015-2016.pdf 

 Informe PAT 2014-2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986666-dt-
content-rid-
8346166_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202014-
2015.pdf 

 Informe PAT 2015-2016 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986667-dt-
content-rid-
8346167_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202015-
2016.pdf 

 Informe TFG 2014-2015 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986673-dt-
content-rid-
8346176_1/orgs/CAE/Informe%20TFG%202014-
2015.pdf 

 Auto informe professor 
Comptabilitat Financera II 2015-
2016 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986687-dt-
content-rid-
8346709_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20CF%20II%20
JG-EP%202015-2016.pdf 

 Auto informe professor Planificació 
Anàlisis de Empresa 2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986745-dt-
content-rid-
8346713_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20PAE%20RP
%202015-2016.pdf 

 Auto informe Desenvolupament 
professional III 2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986746-dt-
content-rid-
8346714_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20DP%20III%2
02015-2016.pdf 

E.a5 Delegats 

 Acta/Informe Reunió delegats 2012-
2013 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986824-dt-
content-rid-8346773_1/orgs/CAE/Acta-
Informe%20R%20Delegados%202012-2013.pdf 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986683-dt-content-rid-8346189_1/orgs/CAE/Reunion%20profesores%20CF%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986683-dt-content-rid-8346189_1/orgs/CAE/Reunion%20profesores%20CF%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986663-dt-content-rid-8346152_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986663-dt-content-rid-8346152_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986663-dt-content-rid-8346152_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986663-dt-content-rid-8346152_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986664-dt-content-rid-8346158_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986664-dt-content-rid-8346158_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986664-dt-content-rid-8346158_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986664-dt-content-rid-8346158_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986665-dt-content-rid-8346159_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986665-dt-content-rid-8346159_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986665-dt-content-rid-8346159_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986665-dt-content-rid-8346159_1/orgs/CAE/Informe%20Movilidad%20Internacional%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986668-dt-content-rid-8346169_1/orgs/CAE/Informe%20Pr%C3%A1cticas%20Externas%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986668-dt-content-rid-8346169_1/orgs/CAE/Informe%20Pr%C3%A1cticas%20Externas%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986668-dt-content-rid-8346169_1/orgs/CAE/Informe%20Pr%C3%A1cticas%20Externas%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986668-dt-content-rid-8346169_1/orgs/CAE/Informe%20Pr%C3%A1cticas%20Externas%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986669-dt-content-rid-8346173_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986669-dt-content-rid-8346173_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986669-dt-content-rid-8346173_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986669-dt-content-rid-8346173_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986671-dt-content-rid-8346174_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986671-dt-content-rid-8346174_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986671-dt-content-rid-8346174_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986671-dt-content-rid-8346174_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986672-dt-content-rid-8346175_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986672-dt-content-rid-8346175_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986672-dt-content-rid-8346175_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986672-dt-content-rid-8346175_1/orgs/CAE/Informe%20Practicas%20Externas%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986666-dt-content-rid-8346166_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986666-dt-content-rid-8346166_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986666-dt-content-rid-8346166_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986666-dt-content-rid-8346166_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986667-dt-content-rid-8346167_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986667-dt-content-rid-8346167_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986667-dt-content-rid-8346167_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986667-dt-content-rid-8346167_1/orgs/CAE/Informe%20PAT%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986673-dt-content-rid-8346176_1/orgs/CAE/Informe%20TFG%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986673-dt-content-rid-8346176_1/orgs/CAE/Informe%20TFG%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986673-dt-content-rid-8346176_1/orgs/CAE/Informe%20TFG%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986673-dt-content-rid-8346176_1/orgs/CAE/Informe%20TFG%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986687-dt-content-rid-8346709_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20CF%20II%20JG-EP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986687-dt-content-rid-8346709_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20CF%20II%20JG-EP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986687-dt-content-rid-8346709_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20CF%20II%20JG-EP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986687-dt-content-rid-8346709_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20CF%20II%20JG-EP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986745-dt-content-rid-8346713_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20PAE%20RP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986745-dt-content-rid-8346713_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20PAE%20RP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986745-dt-content-rid-8346713_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20PAE%20RP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986745-dt-content-rid-8346713_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20PAE%20RP%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986746-dt-content-rid-8346714_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20DP%20III%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986746-dt-content-rid-8346714_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20DP%20III%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986746-dt-content-rid-8346714_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20DP%20III%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986746-dt-content-rid-8346714_1/orgs/CAE/Auto%20informe%20DP%20III%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986824-dt-content-rid-8346773_1/orgs/CAE/Acta-Informe%20R%20Delegados%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986824-dt-content-rid-8346773_1/orgs/CAE/Acta-Informe%20R%20Delegados%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986824-dt-content-rid-8346773_1/orgs/CAE/Acta-Informe%20R%20Delegados%202012-2013.pdf
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 Actes Reunió delegats 2013-2014 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986827-dt-

content-rid-
8346776_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%2020
13-2014.pdf 

 Actes Reunió Delegats 2014-2015 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986830-dt-
content-rid-
8346777_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%2020
14-2015.pdf 

 Convocatòria a delegats Reunió Ev 
Curricular 2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986831-dt-
content-rid-
8346778_1/orgs/CAE/Convocatoria%20a%20Delegados
%20R%20Cierre%202015-2016.pdf 

 Convocatòria Reunió delegats 
2015-2016 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986833-dt-
content-rid-
8346779_1/orgs/CAE/Convocatoria%20R%20DELEGA
DOS%202015-2016.pdf 

 Comunicació informació Revaluació 
generalitzada BB 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-
content-rid-
8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20inform
aci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizad
a%20BB.pdf 

 Sol·licitud delegats Sistema de 
Revaluació 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986841-dt-
content-rid-
8346785_1/orgs/CAE/Sol%20Delegados%20Sist%20Re
evaluacion.pdf 

E.b Actes/Informes Coordinació Docent 

E.b1 SGIQ  

 Acta Reunió Canvi SGIC 2014-2015 
 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986807-dt-
content-rid-
8346761_1/orgs/CAE/Acta%20Reunion%20Cambio%20
SGIC%202014-2015.pdf 

 Qüestionaris de Diagnòstic Nou 
SGIC 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986813-dt-
content-rid-
8346766_1/orgs/CAE/Cuestionarios%20de%20Diagnost
ico%20Nuevo%20SGIC.pdf 

 Evidències de Diagnòstic Nou SGIC http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986816-dt-
content-rid-
8346768_1/orgs/CAE/Evidencias%20de%20Diagnostico
%20Nuevo%20SGIC.pdf 

 Manual de  procediments del nou 
SGIQ (en procés de revisió): 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987784-dt-
content-rid-
8360069_1/orgs/CAE/Procedimientos_Nuevo_SGIQ.pdf 

E.b2 VSMA  

 Acta Informe seguiment SAT 
2009/2010 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987715-dt-
content-rid-
8359007_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calid
ad%202009-2010.pdf 

 Acta Informe seguiment SAT 
2010/2011: 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987717-dt-
content-rid-
8359011_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calid
ad%202010-2011.pdf 

 Acta Informe seguiment SAT 
2011/2012 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987718-dt-
content-rid-
8359013_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calid
ad%202011-2012.pdf 

 Acta Informe seguiment SAT 
2012/2013 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987719-dt-
content-rid-
8359014_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calid
ad%202012-2013.pdf 

 Acta Reunió Informe Anual 
seguiment 2013-2014 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986802-dt-
content-rid-

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986827-dt-content-rid-8346776_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986827-dt-content-rid-8346776_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986827-dt-content-rid-8346776_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986827-dt-content-rid-8346776_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986830-dt-content-rid-8346777_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986830-dt-content-rid-8346777_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986830-dt-content-rid-8346777_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986830-dt-content-rid-8346777_1/orgs/CAE/Actas%20R%20Delegados%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986831-dt-content-rid-8346778_1/orgs/CAE/Convocatoria%20a%20Delegados%20R%20Cierre%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986831-dt-content-rid-8346778_1/orgs/CAE/Convocatoria%20a%20Delegados%20R%20Cierre%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986831-dt-content-rid-8346778_1/orgs/CAE/Convocatoria%20a%20Delegados%20R%20Cierre%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986831-dt-content-rid-8346778_1/orgs/CAE/Convocatoria%20a%20Delegados%20R%20Cierre%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986833-dt-content-rid-8346779_1/orgs/CAE/Convocatoria%20R%20DELEGADOS%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986833-dt-content-rid-8346779_1/orgs/CAE/Convocatoria%20R%20DELEGADOS%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986833-dt-content-rid-8346779_1/orgs/CAE/Convocatoria%20R%20DELEGADOS%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986833-dt-content-rid-8346779_1/orgs/CAE/Convocatoria%20R%20DELEGADOS%202015-2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-content-rid-8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20informaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizada%20BB.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-content-rid-8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20informaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizada%20BB.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-content-rid-8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20informaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizada%20BB.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-content-rid-8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20informaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizada%20BB.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986839-dt-content-rid-8346789_1/orgs/CAE/Comunicaci%C3%B3n%20informaci%C3%B3n%20Reevaluaci%C3%B3n%20generalizada%20BB.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986841-dt-content-rid-8346785_1/orgs/CAE/Sol%20Delegados%20Sist%20Reevaluacion.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986841-dt-content-rid-8346785_1/orgs/CAE/Sol%20Delegados%20Sist%20Reevaluacion.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986841-dt-content-rid-8346785_1/orgs/CAE/Sol%20Delegados%20Sist%20Reevaluacion.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986841-dt-content-rid-8346785_1/orgs/CAE/Sol%20Delegados%20Sist%20Reevaluacion.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986807-dt-content-rid-8346761_1/orgs/CAE/Acta%20Reunion%20Cambio%20SGIC%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986807-dt-content-rid-8346761_1/orgs/CAE/Acta%20Reunion%20Cambio%20SGIC%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986807-dt-content-rid-8346761_1/orgs/CAE/Acta%20Reunion%20Cambio%20SGIC%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986807-dt-content-rid-8346761_1/orgs/CAE/Acta%20Reunion%20Cambio%20SGIC%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986813-dt-content-rid-8346766_1/orgs/CAE/Cuestionarios%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986813-dt-content-rid-8346766_1/orgs/CAE/Cuestionarios%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986813-dt-content-rid-8346766_1/orgs/CAE/Cuestionarios%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986813-dt-content-rid-8346766_1/orgs/CAE/Cuestionarios%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986816-dt-content-rid-8346768_1/orgs/CAE/Evidencias%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986816-dt-content-rid-8346768_1/orgs/CAE/Evidencias%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986816-dt-content-rid-8346768_1/orgs/CAE/Evidencias%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986816-dt-content-rid-8346768_1/orgs/CAE/Evidencias%20de%20Diagnostico%20Nuevo%20SGIC.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987784-dt-content-rid-8360069_1/orgs/CAE/Procedimientos_Nuevo_SGIQ.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987784-dt-content-rid-8360069_1/orgs/CAE/Procedimientos_Nuevo_SGIQ.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987784-dt-content-rid-8360069_1/orgs/CAE/Procedimientos_Nuevo_SGIQ.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987715-dt-content-rid-8359007_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202009-2010.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987715-dt-content-rid-8359007_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202009-2010.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987715-dt-content-rid-8359007_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202009-2010.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987715-dt-content-rid-8359007_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202009-2010.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987717-dt-content-rid-8359011_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202010-2011.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987717-dt-content-rid-8359011_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202010-2011.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987717-dt-content-rid-8359011_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202010-2011.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987717-dt-content-rid-8359011_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202010-2011.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987718-dt-content-rid-8359013_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987718-dt-content-rid-8359013_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987718-dt-content-rid-8359013_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987718-dt-content-rid-8359013_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202011-2012.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987719-dt-content-rid-8359014_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987719-dt-content-rid-8359014_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987719-dt-content-rid-8359014_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987719-dt-content-rid-8359014_1/orgs/CAE/acta%20de%20inf%20de%20calidad%202012-2013.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986802-dt-content-rid-8346757_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986802-dt-content-rid-8346757_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202013-2014.pdf
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8346757_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%20
2013-2014.pdf 

   

 Informe anual seguiment 2013-2014 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987441-dt-
content-rid-
8355531_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202013-
2014%281%29.pdf 

 Acta Reunió Informe Anual 
seguiment 2014-2015 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986800-dt-
content-rid-
8346755_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%20
2014-2015.pdf 

 Informe anual seguiment 2014-2015 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987443-dt-
content-rid-
8355532_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202014-
2015.pdf 

 Acta Reunió Acreditació 21 06 2016 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987721-dt-
content-rid-
8359018_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%202
1%2006%202016.pdf 

 Acta Reunió Acreditació 05 09 2016 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987729-dt-
content-rid-
8359021_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%200
5%2009%202016.pdf 

 Acta Reunió Acreditació 05 09 2016 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987730-dt-
content-rid-
8359024_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%201
2%2009%202016.pdf 

 Acta Reunió Contingut web http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987731-dt-
content-rid-
8359025_1/orgs/CAE/Acta%20R%20web%2010%2010
%202016.pdf 

 Acta Reunió CAI 1a versió auto 
informe 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987732-dt-
content-rid-
8359026_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2019%2009
%202016.pdf 

 Acta reunió CAI exposició auto 
informe 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987733-dt-
content-rid-
8359027_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2027%2009
%2016.pdf 

 Acta reunió CAI aprovació auto 
informe 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987734-dt-
content-rid-
8359030_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2025%2010
%202016.pdf 

E.c Informe Inserció Laboral 

 Employment Report EAE 2015 http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954369-dt-
content-rid-
7808779_1/orgs/CAE/Employment%20Report%20EAE
%202015_esp.pdf 

 Cuestionario Employment Report http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954367-dt-
content-rid-
8360444_1/orgs/CAE/Cuestionario%20Employment%20
Report%202016.pdf 

E.d CVs Professorat 

 CVs professors: http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987756-dt-
content-rid-
8359048_1/orgs/CAE/CVs%20Profesorado.pdf 

 Assignació professorat http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987909-dt-
content-rid-
8361028_1/orgs/CAE/Doct%20y%20acred%20horarios.
pdf 

E.e Investigació 

http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986802-dt-content-rid-8346757_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986802-dt-content-rid-8346757_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202013-2014.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987441-dt-content-rid-8355531_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202013-2014%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987441-dt-content-rid-8355531_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202013-2014%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987441-dt-content-rid-8355531_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202013-2014%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987441-dt-content-rid-8355531_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202013-2014%281%29.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986800-dt-content-rid-8346755_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986800-dt-content-rid-8346755_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986800-dt-content-rid-8346755_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-986800-dt-content-rid-8346755_1/orgs/CAE/Acta%20R%20DG%20GADE%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987443-dt-content-rid-8355532_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987443-dt-content-rid-8355532_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987443-dt-content-rid-8355532_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987443-dt-content-rid-8355532_1/orgs/CAE/Informe%20Anual%202014-2015.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987721-dt-content-rid-8359018_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2021%2006%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987721-dt-content-rid-8359018_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2021%2006%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987721-dt-content-rid-8359018_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2021%2006%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987721-dt-content-rid-8359018_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2021%2006%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987729-dt-content-rid-8359021_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2005%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987729-dt-content-rid-8359021_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2005%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987729-dt-content-rid-8359021_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2005%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987729-dt-content-rid-8359021_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2005%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987730-dt-content-rid-8359024_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2012%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987730-dt-content-rid-8359024_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2012%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987730-dt-content-rid-8359024_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2012%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987730-dt-content-rid-8359024_1/orgs/CAE/Acta%20R%20Acreditacion%2012%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987731-dt-content-rid-8359025_1/orgs/CAE/Acta%20R%20web%2010%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987731-dt-content-rid-8359025_1/orgs/CAE/Acta%20R%20web%2010%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987731-dt-content-rid-8359025_1/orgs/CAE/Acta%20R%20web%2010%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987731-dt-content-rid-8359025_1/orgs/CAE/Acta%20R%20web%2010%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987732-dt-content-rid-8359026_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2019%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987732-dt-content-rid-8359026_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2019%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987732-dt-content-rid-8359026_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2019%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987732-dt-content-rid-8359026_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2019%2009%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987733-dt-content-rid-8359027_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2027%2009%2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987733-dt-content-rid-8359027_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2027%2009%2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987733-dt-content-rid-8359027_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2027%2009%2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987733-dt-content-rid-8359027_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2027%2009%2016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987734-dt-content-rid-8359030_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2025%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987734-dt-content-rid-8359030_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2025%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987734-dt-content-rid-8359030_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2025%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987734-dt-content-rid-8359030_1/orgs/CAE/Acta%20R%20CAI%2025%2010%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954369-dt-content-rid-7808779_1/orgs/CAE/Employment%20Report%20EAE%202015_esp.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954369-dt-content-rid-7808779_1/orgs/CAE/Employment%20Report%20EAE%202015_esp.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954369-dt-content-rid-7808779_1/orgs/CAE/Employment%20Report%20EAE%202015_esp.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954369-dt-content-rid-7808779_1/orgs/CAE/Employment%20Report%20EAE%202015_esp.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954367-dt-content-rid-8360444_1/orgs/CAE/Cuestionario%20Employment%20Report%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954367-dt-content-rid-8360444_1/orgs/CAE/Cuestionario%20Employment%20Report%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954367-dt-content-rid-8360444_1/orgs/CAE/Cuestionario%20Employment%20Report%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-954367-dt-content-rid-8360444_1/orgs/CAE/Cuestionario%20Employment%20Report%202016.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987756-dt-content-rid-8359048_1/orgs/CAE/CVs%20Profesorado.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987756-dt-content-rid-8359048_1/orgs/CAE/CVs%20Profesorado.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987756-dt-content-rid-8359048_1/orgs/CAE/CVs%20Profesorado.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987909-dt-content-rid-8361028_1/orgs/CAE/Doct%20y%20acred%20horarios.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987909-dt-content-rid-8361028_1/orgs/CAE/Doct%20y%20acred%20horarios.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987909-dt-content-rid-8361028_1/orgs/CAE/Doct%20y%20acred%20horarios.pdf
http://campus.eae.es/bbcswebdav/pid-987909-dt-content-rid-8361028_1/orgs/CAE/Doct%20y%20acred%20horarios.pdf
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E.f Enquestes http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_t

ab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%
2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D
_35540_1%26url%3D 

E.g Mostra d’activitats 

 
 

Nota: Per veure tots aquest documents és necessari que prèviament es validen els credencials al 

campus virtual. Per això s’han de seguir el següents passos: 

1. Anar a http://campus.eae.es/ 

2. Afegir els següents credencials: Usuari: cae.aqu     Contrasenya: EAE2016 

3. Anar a: http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2150_1 
 

Ubicació on-line restringida preparada per al Comitè per tal de comprovar evidències que 

per la seva naturalesa no tenen accés obert per a tota la comunitat.  

 
 

Una vegada validats els credencials, mitjançant els links es pot comprovar qualsevol 

evidència. També té la opció d’anar a “CAE (CAE ACREDITACIÓN GRADO ADE 

EAE)” i navegar pel menú de la esquerra “E.b_Actas/Informes VSMA-SGIQ”.  

 
 

 

 

 

 

 

http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_35540_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_35540_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_35540_1%26url%3D
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_3_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_35540_1%26url%3D
http://campus.eae.es/
http://campus.eae.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2150_1
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