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INFORME D’AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT 

 

Identificació del títol 

Denominació: Màster en 

administració d’empreses (MBA) 

Centre: Universitat Oberta La Salle 

(UOLS) 

Nivell d’estudis: nivell 4 del Marc 

andorrà de titulacions 

d’ensenyament superior 

Crèdits: 120 

Marc d’establiment del programa i d’aprovació del pla d’estudis: 

 Decret del 28-03-2012 pel qual s’estableix el títol estatal de màster en 

administració d’empreses, publicat al BOPA núm. 24 (4 d’abril del 2012) 

 Decret del 12-12-2012 d’aprovació del pla d’estudis del màster en 

administració d’empreses (MBA) DE LA Universitat Oberta La Salle,  publicat 

al BOPA núm. 24 (19 de desembre de 2012) 

Data d’emissió de l’informe de seguiment: octubre del 2019 

Taula 1: Identificació del títol. 

 

Introducció 

El pla d’estudis del Màster en administració d’empreses (MBA) de la Universitat 

Oberta La Salle (UOLS) es va aprovar el 2012, i el 2018 es va avaluar per a 

renovar-ne l’acreditació. L’informe d’avaluació per renovar l’acreditació del màster 

en administració d’empreses (document 13_18-047 elaborat per l’AQUA, amb data 

1 d’agost del 201), amb resultat favorable condicionat, senyalava els punts forts de 

la titulació, establia accions de millora vinculants i propostes de millora no 

vinculants. El mateix document establia que la Universitat Oberta La Salle (UOLS) 

hauria de desenvolupar les accions de millora en tres etapes diferents: abans de 

l’inici del primer trimestre 2019-2020 (16/09/2019); abans de l’inici del segon 

trimestre 2019-2020 (14 de gener del 2020) i a finals del curs 2019-2020. Així, la 

UOLS hauria de lliurar un informe de seguiment per cada termini indicat justificant 

el desenvolupament de les accions de millora.  

Les accions de millora (AM) contemplades en aquest informe per al primer termini 

(abans de l’inici del primer trimestre 2019-2020) eren: 

AM.2.- Aclarir la llengua d’impartició de la titulació i si són necessaris requisits 

de nivell d’idioma per a l’accés a la formació.  

https://www.bopa.ad/bopa/024016/Pagines/764C2.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/024016/Pagines/764C2.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/024062/Pagines/7BDD6.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/024062/Pagines/7BDD6.aspx
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AM.3.- Eliminar tota la informació en la que s’indica que la titulació es pot 

cursar de manera semipresencial.  

AM.5.- Informar el nivell de MATES requerit de la titulació que dona accés al 

MBA 

AM.6.- Especificar el perfil d’accés recomanat i si cal cursar complements 

formatius.  

AM.9.- Actualitzar la  informació a la web sobre els/es professors/es assignats 

als mòduls amb  una breu explicació sobre la seva trajectòria docent o 

investigadora 

AM.12.- Aclarir el concepte de mobilitat a la web en cas que s’estigui portant a 

terme  

AM.14.- Indicar, a la pàgina web, que el màster consta de 120 ECTS. 

Actualment, aquesta informació només s’assenyala dins del pdf de cada mòdul. 

AM.15.- Publicar informació sobre: plans docents complets de les assignatures, 

calendari acadèmic, metodologia d’ensenyament, recursos d’aprenentatge 

previstos, mobilitat, tipus d’avaluació, perfil d’accés, cost dels estudis(preu del 

crèdit). 

AM.23.- Aportar informació en relació amb la nova seu física.  

AM.24.- Informar sobre la seu física i els contactes, amb adreces i telèfons 

exclusivament d’Andorra 

El 3 d’octubre del 2019, el Sr. August Climent, rector de la UOLS va lliurar a l’AQUA 

l’Informe de seguiment per a l’acreditació del màster en administració d’empreses 

(registre d’entrada núm. E19/023), justificant les accions i propostes de millora 

realitzades. La valoració d’aquest informe es presenta a continuació. 

 

Valoració 

AM.2 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Aclarir la llengua d’impartició de 

la titulació i si són necessaris 

requisits de nivell d’idioma per a 

l’accés a la formació. 

  x  

La llengua d’impartició de la titulació i els requisits a nivell d’idioma per a l’accés a 

la formació s’han actualitzat correctament tant a la memòria del pla d’estudis com a 

la web.  
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AM.3 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Eliminar tota la informació en la 

que s’indica que la titulació es 

pot cursar de manera 

semipresencial. 

  x  

La memòria del pla d’estudis s’ha actualitzat correctament i s’ha eliminat tota la 

informació referent a la modalitat semipresencial. 

 

AM.5 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Informar el nivell de MATES 

requerit de la titulació que 

dona accés a l’MBA 

  x  

S’ha modificat la informació de la web dels estudis en la pestanya de requisits, 

detallant el nivell mínim MATES i equivalents requerits per accedir-hi. 

 

AM.6 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Especificar el perfil d’accés 

recomanat i si cal cursar 

complements formatius. 

  x  

S’ha modificat la informació de la plana web en la pestanya de Requisits 

especificant el perfil d’accés recomanat i els complements formatius que cal cursar. 

 

AM.9 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Actualitzar la  informació a la 

web sobre els/es professors/es 

assignats als mòduls amb  una 

breu explicació sobre la seva 

trajectòria docent o 

investigadora 

  x  

S’ha actualitzat la informació a la web dels professors assignats als mòduls amb 

una descripció de la seva trajectòria. S’han especificat en el pla docent de cada 

mòdul a l’apartat 12 de Professorat i a la pestanya de Professorat. 
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AM.12 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Aclarir el concepte de 

mobilitat a la web en cas que 

s’estigui portant a terme 

  x  

 S’ha canviat la paraula mobilitat per flexibilitat a la web del màster.  

 

AM.14 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Indicar, a la pàgina web, que el 

màster consta de 120 ECTS. 

Actualment, aquesta informació 

només s’assenyala dins del pdf 

de cada mòdul. 

  x  

S’ha indicat correctament a la pàgina inicial del màster el creditatge total del 

màster i també s’indica el preu total de la formació.  

 

AM.15 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Publicar informació sobre: plans 

docents complets de les 

assignatures, calendari acadèmic, 

metodologia d’ensenyament, 

recursos d’aprenentatge 

previstos, mobilitat, tipus 

d’avaluació, perfil d’accés, cost 

dels estudis (preu del crèdit). 

  x  

La informació s’ha publicat correctament.  

 

AM.23 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Aportar informació en relació 

amb la nova seu física. 
    

La UOLS ha comunicat a l’AQUA el canvi de seu física i ha informat que ha 

mantingut els mateixos servidors.  

Per altra banda, l’AQUA té constància que aquest aspecte està en fase de 

seguiment per part del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, per la qual 

cosa l’AQUA posposa la valoració d’aquesta acció de millora.  
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AM.24 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Informar sobre la seu física i els 

contactes, amb adreces i 

telèfons exclusivament 

d’Andorra  

  x  

S’ha comprovat que tant l’adreça com el telèfon s’informen a la pàgina web i són 

exclusivament d’Andorra.  

 

 

Resolució  

Després d’avaluar la documentació facilitada per la Universitat Oberta La Salle, 

l’AQUA valora que la UOLS ha desenvolupat correctament totes les accions de 

millora que eren objecte d’aquest informe, a excepció de l’AM.23, que té una 

consideració especial*. Consegüentment, el resultat d’aquest primer informe 

d’avaluació de seguiment és FAVORABLE.  

*La valoració de l’acció de millora AM.23, relativa a la seu física, queda posposada 

per a propers informes de seguiment, a conseqüència del seguiment que el 

Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior està portant a terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Marta Fonolleda Riberaygua 

Directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 

Andorra la Vella,  10 d’octubre del 2019 
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