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INFORME D’AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT 

Tercera Etapa 

 

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 dels informes de seguiment:  

A l’Agost del 2019 l’AQUA va emetre l’informe d’avaluació per renovar 

l’acreditació de l’MBA de la UOLS (registre de sortida núm. S19/019) amb 

resultat favorable condicionat a la implementació d’accions de millora dividides 

en tres períodes: 

 1ra etapa: Es va emetre l’informe de seguiment a l’octubre del 2019 

(registre de sortida núm. S19/022) 

 2na etapa de seguiment: Es va emetre l’informe de seguiment al març 

del 2020 (registre de sortida núm. S20/010) 

 3ra etapa de seguiment: final del curs 2019/2020 

 

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 2019), 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 UOLS hauria de desenvolupar les 

accions de millora en tres etapes diferents: abans de l’inici del primer trimestre 

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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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. També s’assenyalaven dues accions 

de millora a implementar per a futures avaluacions. 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 tercer termini 

(final del curs 2019-2020) eren: 

AM.16.- Dotar a la universitat d’una estructura per a gestionar la qualitat 

interna, que compti amb representació de tota la comunitat universitària. 

Cal que aquesta estructura es doti d’objectius i processos concrets. 

AM.20.- Com a primer pas per a la construcció d’un sistema de qualitat 

interna s’hauria d’establir un procés sistematitzat de recollida d’informació 

sobre: el desenvolupament i resultats del programa formatiu, resultats de 

les enquestes de satisfacció dels estudiants, resultats d’aprenentatge, taxes 

de titulació, sistemes de garantia de la qualitat i principals indicadors de les 

titulacions. 

AM.21.- Programar activitats de formació continuada per al personal docent 

que permetin l’actualització dels seus coneixements i de la seva competència 

docent. També establir plans de millora i innovació docent, i fomentar la 

dedicació a la recerca. 

AM.22.- Assegurar que el professorat té una bona competència per a portar 

a terme la metodologia Learning by doing. 

Les accions de millora assenyalades per a la seva implementació en futures 

avaluacions eren: 

AM.17.- En properes avaluacions, l’autoinforme segueixi els processos i les 

pautes vigents, i que incorpori evidencies. 

AM.18.- En properes avaluacions, garantir la participació de tots els agents 

en l’elaboració de l’autoinforme. 

 

El 23 de juny del 2020, el Sr. August Climent, rector de la UOLS va lliurar a l’AQUA 

els documents següents (amb registre d’entrada núm. E20/036): 

 Tercer informe seguiment accions renovació acreditació MBA 

 Memòria modificada tercer informe renovació acreditació MBA 

 Memòria modificada tercer informe renovació acreditació MBA (verd) 

 Annexos del tercer Informe MBA 

Amb aquests documents es justificaven les accions i propostes de millora 

realitzades pel que fa la tercera etapa, també les assenyalades per a futures 

avaluacions i es donava resposta a aquelles recomanacions plantejades en el segon 

informe de seguiment (AM.7 i AM.10): 
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AM.7.- Aportar informació relacionada amb el reconeixement de crèdits i/o 

avaluació d’estudis previs i publicar a la web una breu descripció d’aquests 

processos.1 

AM.10.- Aportar més concreció sobre la satisfacció dels alumnes respecte el 

professorat  2 

També es donava resposta a l’acció de millora 23 relativa a l’aportació 

d’informació sobre la nova seu física i que va quedar pendent de resoldre al primer 

informe de seguiment.   

La valoració d’aquests documents i de les diferents accions de millora 

implementades es presenta a continuació: 

 

Valoració de les accions de millora implementades en la tercera 

etapa 

AM.16 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Dotar a la universitat d’una 

estructura per a gestionar la 

qualitat interna, que compti amb 

representació de tota la 

comunitat universitària. Cal que 

aquesta estructura es doti 

d’objectius i processos concrets. 

  x  

La UOLS dona una resposta adequada a aquesta acció de millora implementant el 

Consell de la Qualitat com a òrgan col·legiat i encarregat de la gestió de la qualitat 

de tots els processos de la universitat. Aquest òrgan compta amb la representació 

del personal administratiu i tècnic, dels centres universitaris, del personal docent i 

investigador i de l’alumnat. Aquesta estructura compta amb polítiques de qualitat 

que defineixen els seus objectius i descriuen els seus processos.  

                                           

 

1 A l’informe de seguiment de l’etapa 2 l’AQUA va considerar que la informació aportada per la UOLS 

era adequada. En aquest informe l’AQUA va recomanar que s’oferissin més períodes per a la 

sol·licitud del procés d’avaluació d’estudis previs a més del moment establert per la UOLS previst 

per abans de l’inici del màster. 

2 A l’informe de seguiment de l’etapa 2 l’AQUA va valorar positivament i va considerar adequada la 

inclusió de preguntes específiques per a l’avaluació del professorat per part dels alumnes. En aquest 

informe, l’AQUA va deixar constància que per a properes avaluacions, s’haurien d’aportar els 

resultats de les enquestes de satisfacció dels alumnes respecte el professorat i va recordar que 

aquests haurien de ser públics. 
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AM.20 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Com a primer pas per a la 

construcció d’un sistema de 

qualitat interna s’hauria d’establir 

un procés sistematitzat de 

recollida d’informació sobre: el 

desenvolupament i resultats del 

programa formatiu, resultats de 

les enquestes de satisfacció dels 

estudiants, resultats 

d’aprenentatge, taxes de titulació, 

sistemes de garantia de la qualitat 

i principals indicadors de les 

titulacions. 

  x  

La UOLS dona una resposta adequada a aquestes accions de millora establint 

processos sistematitzats de recollida d’informació i seguiment de la qualitat interna 

de les seves titulacions. Així mateix, presenta una proposta per incloure les taxes i 

principals indicadors dins dels seus informes d’avaluació interna.  

 

AM.21 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Programar activitats de formació 

continuada per al personal docent 

que permetin l’actualització dels 

seus coneixements i de la seva 

competència docent. També 

establir plans de millora i 

innovació docent, i fomentar la 

dedicació a la recerca. 

  x  

La UOLS implementa aquesta acció de millora de forma adequada oferint formació 

bàsica institucional (sobre els ODS; tecnologies web emergents per a 

l’ensenyament virtual i disseny i desenvolupament multimèdia per a l’ensenyament 

virtual) als docents de nova incorporació. També ofereix una oferta variada de 

cursos online a la resta de professors que poden escollir segons els seus interessos. 

Pel que fa el foment de l’activitat de recerca la UOLS planteja una proposta per 

donar a conèixer al professorat els grups de recerca de la universitat, difondre el 

treball realitzat a partir de les tesis doctorals defensades, incloure activitats 

relacionades amb la recerca en el pla de treball del professorat i aprovar un conjunt 

de beques per a professors col·laboradors per al pagament de matrícules de 

doctorat.  

 

AM.22 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 
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Assegurar que el professorat té 

una bona competència per a 

portar a terme la metodologia 

Learning by doing 

  x  

La UOLS implementa de forma adequada aquesta acció de millora proposant 

formació sobre les seves metodologies pedagògiques.  

 

 

Comentaris sobre recomanacions i accions de millora 

pendents del segon informe de seguiment 

AM.7.- Aportar informació relacionada amb el reconeixement de 

crèdits i/o avaluació d’estudis previs i publicar a la web una breu 

descripció d’aquests processos. 

A l’informe de seguiment de l’etapa 2 l’AQUA va considerar que la informació 

aportada per la UOLS era adequada ja que s’ampliava la informació sobre el 

procés d’avaluació d’estudis previs tant a la memòria de pla d’estudis com a 

la web, especificant l’òrgan encarregat d’avaluació d’estudis previs, aclarint 

el moment en el que es podria sol·licitar i el procés que hauria de seguir 

l’estudiant. 

En aquest informe l’AQUA va recomanar que s’oferissin més períodes per a 

la sol·licitud del procés d’avaluació d’estudis previs a més del moment 

establert per la UOLS previst per abans de l’inici del màster.  

La UOLS dona una resposta adequada a aquesta recomanació ampliant els 

terminis per a presentar les peticions de convalidacions de crèdits. 

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

La UOLS aporta la certificació d’inscripció al registre de comerç i industria. 

 

Comentaris sobre recomanacions i accions de millora 

proposades per a properes avaluacions 

AM.10.- Aportar més concreció sobre la satisfacció dels alumnes 

respecte el professorat   

A l’informe de seguiment de l’etapa 2 l’AQUA va valorar positivament i va 

considerar adequada la inclusió de preguntes específiques per a l’avaluació 

del professorat per part dels alumnes. 

D’altra banda, en aquest informe, l’AQUA va deixar constància que per a 

properes avaluacions, s’haurien d’aportar els resultats de les enquestes de 

satisfacció dels alumnes respecte el professorat i va recordar que aquests 

haurien de ser públics. 
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Donant resposta a aquesta recomanació, la UOLS aporta uns resultats que 

no corresponen a les preguntes que es van incorporar a l’enquesta en relació 

amb la satisfacció de l’alumnat respecte el professorat en el seguiment de 

l’etapa 2. El document que s’aporta (annex VII Enquesta d’avaluació de 

l’activitat docent) com a evidència tampoc reflecteix la satisfacció de 

l’alumnat respecte el professorat sinó que aporta altres dades de satisfacció 

però d’altres elements com del programa, dels recursos, etc.  

D’altra banda, s’entén que la publicació dels resultats de satisfacció és del 

tot factible respectant la privacitat i la confidencialitat dels alumnes. Per 

tant, això no pot justificar que els resultats de satisfacció no s’hagin publicat 

a la web. 

Igualment, s’entén que la valoració d’aquest aspecte s’anirà realitzant en els 

futurs autoinformes que presentarà la UOLS. 

AM.17.- En properes avaluacions, l’autoinforme segueixi els 

processos i les pautes vigents, i que incorpori evidències. 

La UOLS aporta l’índex que està seguint per a la redacció de l’autoinforme 

del Bàtxelor en informàtica que segueix l’estructura que suggereix l’AQUA. 

L’AQUA valora aquesta acció com adequada.  

Igualment, s’entén que la valoració i l’adequat seguiment de la incorporació 

de les evidències dins dels autoinformes s’anirà realitzant en els futurs 

autoinformes que presentarà la UOLS. 

AM.18.- En properes avaluacions, garantir la participació de tots els 

agents en l’elaboració de l’autoinforme. 

La UOLS aporta com a evidència el procés seguit per a la redacció de 

l’autoinforme d’informàtica. S’evidencia que gràcies a la creació del Consell 

de la Qualitat es sistematitza la participació dels agents. La universitat 

també estableix espais de treball virtuals per a facilitar la comunicació i 

participació dels seus membres. L’AQUA valora aquesta acció com a molt 

adequada.  

Igualment, s’entén que la valoració d’aquest aspecte s’anirà realitzant en els 

futurs autoinformes que presentarà la UOLS. 
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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. Consegüentment, el resultat d’aquest 

tercer informe d’avaluació de seguiment és FAVORABLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Marta Fonolleda Riberaygua 

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

Andorra la Vella,  13 de juliol del 2020 
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