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INFORME D’AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT 

2a 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 de l’informe de seguiment:  

 gener del 2020 

 febrer del 2020 (es va emetre un segon informe de seguiment després 

d’una petició d’informació) 

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 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.  

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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El primer informe de seguiment corresponent a la primera etapa (abans de l’inici 

del primer trimestre 2019-2020 - 16/09/2019 – registre d’entrada número 

E19/023) es va lliurar a l’AQUA el mes d’octubre del 2019 i va obtenir un resultat 

favorable.  

El present informe d’avaluació correspon a la segona etapa (abans de l’inici del 

segon trimestre 2019-2020 - 14 de gener del 2020) i contempla la valoració de les 

accions de millora (AM) següents: 

AM.1.- Incloure, dins del pla d’estudis, contingut en llengua catalana i/o de 

coneixements d’Andorra (aquest contingut podrà ser part d’un mòdul, 

matèria o assignatura) 

AM.4.- Modificar la memòria del pla d’estudis per a que sigui més fidel al 

títol que s’està impartint i pugui servir de compromís i orientació 

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. 

AM.8.- Publicar informació relacionada amb la permanència (nombre mínim 

de crèdits per a matricular-se, temps màxim per finalitzar el màster, etc.) 

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

professorat   

AM.11.- Clarificar les funcions de tutor, coordinador, personal tècnic i 

administratiu 

AM.13.- En cas que es porti a terme la mobilitat, concretar el nom de les 

institucions amb les que s’ha signat conveni, el moment i els requisits per a 

la seva realització.  

AM.19.- Promoure la participació a les enquestes de satisfacció de tots els 

grups d’interès, incloent al professorat. 

El 16 de gener del 2020, el Sr. August Climent, rector de la UOLS va lliurar a 

l’AQUA els documents següents: 

 El Segon Informe de seguiment per a l’acreditació del màster en 

administració d’empreses (registre d’entrada núm. E20/001).   

 La  Memòria modificada del màster en administració d’empreses (registre 

d’entrada núm. E20/001) 

 La  Memòria modificada del màster en administració d’empreses amb canvis 

en verd (registre d’entrada núm. E20/001) 

 Annexos del Segon Informe de seguiment per a l’acreditació del màster en 

administració d’empreses (registre d’entrada núm. E20/001) 
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En aquests documents es justificaven les accions i propostes de millora realitzades.  

L’AQUA no va poder realitzar la valoració de la documentació per falta d’informació i 

el 04 de febrer del 2020 va emetre un requeriment d’informació addicional a la 

UOLS (document numero 24_18-047 amb registre de sortida S20/004) sol·licitant a 

la UOLS l’aclariment i l’aportació d’informació addicional sobre les accions de millora 

1, 4, 7 i 19. 

En resposta a aquest requeriment d’informació addicional, el 24 de febrer del 2020, 

el Sr. August Climent, rector de la UOLS va lliurar a l’AQUA els documents 

següents: 

 El Segon informe seguiment accions renovació acreditació MBA (registre 

d’entrada núm. E20/007).   

 La  Memòria modificada segon informe renovació acreditació MBA (verd i 

blau) (registre d’entrada núm. E20/007) 

 La  Memòria modificada segon informe renovació acreditació MBA (registre 

d’entrada núm. E20/007) 

 Annexos del Segon Informe (registre d’entrada núm. E20/007) 

Desprès de l’anàlisi de tota aquesta documentació i de la informació addicional 

aportada per la UOLS, la valoració de les accions de millora corresponents a 

aquesta segona etapa de l’avaluació és: 

Valoració 

AM.1 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Incloure, dins del pla d’estudis, 

contingut en llengua catalana 

i/o de coneixements d’Andorra 

(aquest contingut podrà ser part 

d’un mòdul, matèria o 

assignatura) 

  x  

Amb la informació aportada, l’AQUA considera que la incorporació del contingut 

sobre coneixement d’Andorra és adequada ja que aquesta s’inclou dins del temari 

del màster: s’actualitza el pla docent del mòdul d’emprenedoria i pla d’empresa en 

el que s’inclou la competència específica “Conèixer el marc legal en que s’ha 

d’ubicar els inversors (locals o estrangers) que vulguin crear una empresa a 

Andorra: autoritats i entitats financeres, regulació de serveis, constitució de 

societats, impostos,...”  

Finalment, l’AQUA considera adequat l’aclariment dels noms dels mòduls del màster 

a la seva pàgina web i la seva correspondència amb els plans docents adjunts.  
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AM.4 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Modificar la memòria del pla 

d’estudis per a que sigui més 

fidel al títol que s’està impartint 

i pugui servir de compromís i 

orientació 

  x  

L’AQUA considera que la memòria del pla d’estudis està redactada correctament ja 

que s’han introduït actualitzacions necessàries.  

 

AM.7 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

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. 

  x  

L’AQUA considera que la informació aportada per la UOLS és adequada ja que 

s’amplia 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 podrà sol·licitar i el procés que haurà de 

seguir l’estudiant.  

L’AQUA recomana que s’ofereixin 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; l’AQUA considera que els estudiants poden cursar altres 

estudis susceptibles de ser convalidats també durant els seus estudis d’MBA i seria 

convenient oferir-los la possibilitat de convalidar o reconèixer els estudis en altres 

períodes a més de l’inici del màster.   

 

AM.8 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Publicar informació relacionada 

amb la permanència (nombre 

mínim de crèdits per a 

matricular-se, temps màxim per 

finalitzar el màster, etc.). 

  x  

L’AQUA considera que la informació sobre la permanència és adequada.  

 

AM.10 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Aportar més concreció sobre 

la satisfacció dels alumnes 
  x  
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respecte el professorat   

L’AQUA valora positivament i considera adequada la inclusió de preguntes 

específiques per a l’avaluació del professorat per part dels alumnes.  

L’AQUA deixa constància que per a properes avaluacions, s’hauran d’aportar els 

resultats d’aquestes enquestes i recorda que aquests hauran de ser públics.  

 

AM.11 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Clarificar les funcions de tutor, 

coordinador, personal tècnic i 

administratiu 

  x  

L’AQUA considera que la informació sobre les funcions de tutor, coordinador, 

personal tècnic i administratiu és adequada. 

 

AM.13 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

En cas que es porti a terme la 

mobilitat, concretar el nom de les 

institucions amb les que s’ha 

signat conveni, el moment i els 

requisits per a la seva realització. 

  x  

L’AQUA considera que la informació aportada per la UOLS en relació amb la 

mobilitat és adequada. 

 

AM.19 
Informació 

insuficient 

Poc 

adequat 
Adequat 

Molt 

adequat 

Promoure la participació a les 

enquestes de satisfacció de 

tots els grups d’interès, 

incloent al professorat. 

  x  

L’AQUA considera que la informació aportada per la UOLS és adequada ja que 

s’aporten enquestes de satisfacció tant per als estudiants com per als professors; a 

més aquestes incorporen diferents elements que es poden avaluar.  
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Resolució  

Després d’avaluar la documentació facilitada i la informació addicional, 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 segon 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,  20 de març del 2020 
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