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CONSIDERACIONS GENERALS I ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
Consideracions generals
El “Pla Estratègic de la Facultat d’Economia i Empresa (FEiE) de la UAB 2018-2021,
estableix tres principis bàsics sobre els que s’orienten les accions de l’equip de
govern de la Facultat.
1. Vetllar per la qualitat del servei ofert a l’alumnat.
2. Vetllar per una presència activa en els òrgans de decisió generals de la UAB.
3. Vetllar per la coordinació interna de la FEiE.
Cadascuna de les àrees d’actuació està referenciada en els sis eixos estratègics del
Pla estratègic de la UAB 2018-2030 aprovat pel Claustre de la UAB el 27/02/2019.
La taula 1 mostra la correspondència entre les línies estratègiques de la Facultat
d’Economia i Empresa i de la UAB.
En el marc de la segona revisió del SGIQ (2020) i partint dels objectius descrits al Pla
Estratègic de la Facultat, s’han seleccionat els objectius més rellevants i prioritaris
en relació a la política de qualitat del centre. Aquests objectius són els que defineixen
el “Quadre d’indicadors estratègics del centre” i el seu seguiment està assegurat en
base als indicadors i valors de referència, ”fites”, que hi apareixen.
Tal i com es presenta al “Quadre d’indicadors estratègics del centre” els objectius
seleccionats s’han estructurat en vuit eixos:
• Eix-objectiu estratègic 1: assegurament de la qualitat integral i eficiència dels
processos
• Eix-objectiu estratègic 2: millora de la qualitat docent
• Eix-objectiu estratègic 3: millora de la qualitat i rendiment de l’alumnat
• Eix-objectiu estratègic 4: estimular la inserció laboral i la capacitat emprenedora
de l’alumnat
• Eix-objectiu estratègic 5: impulsar la internacionalització
• Eix-objectiu estratègic 6: modernitzar els espais i les infraestructures
• Eix-objectiu estratègic 7: millorar la imatge de marca i el sentiment de pertinença
• Eix-objectiu estratègic 8: contribuir a una economia i una societat sostenible i
igualitària
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Aquests eixos, més basats en els àmbits de millora de la qualitat de les titulacions,
que en l’organització del govern del centre, són els que guien l’elaboració del nou
Pla d’Objectius 2020-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa.
Per a cada eix estratègic es presenten els objectius que el defineixen i les accions a
desenvolupar durant el curs 2020-2021. També es presenta l’estat d’acompliment
de les accions proposades en el Pla Anual d’Objectius del 2019-2020 dins d’aquest
eix.

Taula 1. Correspondència entre les línies estratègiques de la Facultat d’Economia i
Empresa i les línies estratègiques de la UAB
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Eix-objectiu estratègic 1: assegurament de la qualitat integral i eficiència dels
processos
Objectius 2020-2021
1. Seguiment i revisió del SGIQ.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•
•

Revisar el mapa de responsabilitats i suport tècnic derivat de la implantació del
SGIQ.
Revisió del Reglament de la FEiE per tal que sigui congruent amb el SGIQ.

2. Acreditació de la FEiE un cop certificada la implantació del SGIQ.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)

•

Sol·licitar l’acreditació del centre.

3. Recolzar l’Administració de Centre en el procés de millora de la qualitat i eficiència
dels serveis i processos administratius, que afecta els tres pilars bàsics: Gestió
Acadèmica, Gestió Econòmica i Suport Departamental.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 5 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Revisar el mapa de responsabilitats i suport tècnic derivat de la implantació del
SGIQ.

Pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Incorporació de les competències generals de la UAB i Realitzada.
competència transversal de gènere als màsters.
Realitzar el seguiment de les titulacions.

Realitzada.

Realitzar el seguiment del SGIQ del centre: segona revisió (2020).

Realitzada.

Obtenir la certificació del SGIQ centre.

Pendent de resolució.

Implantar les propostes de millora que es derivin de la primera Realitzada.
revisió del SGIQ.
Sol·licitar l’acreditació del centre.

Pendent de la resolució
de la certificació del
SGIQ.
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Eix-objectiu estratègic 2: millora de la qualitat docent
Objectius 2020-2021
1. Promoure la innovació docent i visibilitzar el seu impacte.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Proposar la creació d’una convocatòria pròpia de projectes de millora de la qualitat
i la innovació docent.

2. Estimular la docència de qualitat.
(En coherència amb Objectiu 1 /Línia estratègica 3 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•
•

Fomentar la formació docent en metodologies adaptades al context no presencial i
semipresencial.
Promoure la creació d’equips docents per àmbits de coneixement a nivell de primer
curs.

3. Incentivar la participació dels estudiants en les enquestes de satisfacció.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Incorporar a les delegades i delegats en les accions per incentivar la participació.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Promoure la creació d’equips docents per àmbits de
coneixement.
Potenciar les Jornades d’Innovació Docent.
Recollir les necessitats formatives del professorat de la FEiE.
Informar als estudiants dels resultats de les enquestes, sempre
que aquestes tinguin una taxa de resposta que asseguri la seva
representativitat.
Flexibilitzar el calendari de realització de l’enquesta.

Redefinida. Es treballarà
a nivell de primer curs.
En procés (juliol 2021).
Realitzada.
S’ha
informat
dels
resultats a nivell global.
Realitzada.
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Eix-objectiu estratègic 3: millora de la qualitat i rendiment de l’alumnat
Objectius 2020-2021
1. Fer una valoració dels estàndards mínims necessaris per superar les diferents
assignatures per assegurar l’homogeneïtat dels coneixements mínims
imprescindibles per progressar en els diferents graus (mínims que han de ser
independents del grup i del professor que imparteix l’assignatura).
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Elaboració d’un document que reculli els coneixements i habilitats mínimes
necessàries elaborat per la persona responsable de la guia d’assignatura.

2. Apujar la nota de tall d’accés a les titulacions de la FEiE.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 6 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Virtualització de les accions de promoció dels graus.

3. Reduir la taxa d’abandonament, especialment a CiF, EiT i Economia.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Completar el pla de retenció d’estudiants amb accions de mentoria pels estudiants
del Campus de Sabadell, configurant el “Programa d’Acompanyament als Estudiants
del Campus Sabadell” (PAECS).

•

Obrir al web de la Facultat un espai propi i transversal a les titulacions del Campus
de Sabadell que reculli les accions realitzades en el marc del PAECS.

4. Potenciar, de manera unificada, la difusió dels diferents programes de postgrau de
la FEiE a fi i efecte d’augmentar el nombre i qualitat dels estudiants matriculats.
(En coherència amb Objectiu 1 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Elaborar vídeos de presentació dels màsters.

•

Consolidar i potenciar el Postgrau en Economia Social i Solidària, i explorar noves
vies de formació en cooperativisme i emprenedoria social.

•

Encoratjar a la participació de les coordinacions en la Fira Virtual de promoció dels
Màsters.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Fitxa tipus de coneixements i habilitats mínimes necessàries.

En procés.

Elaborar un recull integral de la normativa acadèmica.
Realitzada.
Mantenir i reforçar la “Trobada de professorat d'economia de Realitzada.
secundària i universitat”.
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Desenvolupar una promoció audiovisual específica dels graus de
la FEiE.
Crear i difondre via web, un tríptic representatiu de l’oferta de
grau de la FEiE.
Introduir la perspectiva de gènere en les guies docents de les
assignatures.
Endegar una promoció conjunta i específica dels postgraus de la
FEiE.
Millorar la presentació i visibilitat dels nostres programes tant en
l’espai comú de publicitat que fa la UAB, com a la pàgina web.
Crear un mecanisme que permeti compartir informació entre
màsters i redirigir estudiants entre programes quan es valori que
es pot assolir un millor encaix.
Estudiar la possibilitat de compartir assignatures entre diferents
màsters, com a mecanisme d’estalvi de recursos docents.
Consolidar i potenciar el Postgrau en Economia Social i Solidària,
i explorar noves vies de formació en cooperativisme i
emprenedoria social.

Realitzada.
Realitzada.
Realitzada.
Desestimada.
Realitzada: s’ha creat un
espai d’emprenedoria a
la pàgina web de la FEIE.
Realitzada
a
petita
escala, però és valora no
implementar-ho si no es
detecta la necessitat.
Realitzada: compateixen
assignatures el MAREB i
el MLE.
En procés.
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Eix-objectiu estratègic 4: estimular la inserció laboral i la capacitat emprenedora de
l’alumnat
Objectius 2020-2021
1. Consolidar i millorar les accions de valoració i qualitat de les pràctiques curriculars.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 2 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Ampliar el nombre d’empreses en els diferents programes per tal de preveure
incidències derivades de la situació de la crisi sanitària i que puguin suposar que
alguns estudiants no puguin desenvolupar l’estada on estava previst.

•

Millorar el sistema d'avaluació de les pràctiques curriculars homogeneïtzant criteris
entre els diferents programes.

2. Consolidar i millorar les accions formatives d'orientació professional i d'inserció
laboral.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 2 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Convertit la Jobs Week en una fira virtual. Aquest curs no es podran oferir accions
formatives al no subvencionar el SOC (Servei d’ocupabilitat de Catalunya) les accions
del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.

•

Organitzar una sessió de SAP per als estudiants que vulguin iniciar-se en aquest
sistema.

•

Analitzar quants alumnes han rebut una oferta de feina en el curt termini per part
les empreses en les que varen realitzar les pràctiques curriculars.

3. Potenciar la formació (no necessàriament curricular) proporcionada per la FEiE en
l’àmbit de l’emprenedoria.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 2 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Constitució de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social.

•

Verificació del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social.

•

Distribució (liderat des del projecte eines) de l’enquesta sobre intencions
emprenedores a tot l’estudiantat de la UAB. L’enquesta forma part del projecte
internacional GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey.

4. Desenvolupar mecanismes d’assessorament en emprenedoria a estudiants (de
grau i postgrau), professorat i empreses.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 2 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Constitució de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social.

5. Contribuir a ampliar la xarxa d’empreses que acull estudiants en pràctiques.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 2 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)

8

•

Creació de la cartera d’entitats que acolliran l’estada en pràctiques dels estudiants
del MEINS.

•

Seguir realitzant contactes amb empreses de diferents sectors.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Millorar el disseny i la cobertura de les enquestes orientades a la
captació d’informació sobre inserció laboral dels recents graduats
i sobre motivació i expectatives professionals dels alumnes de
nou ingrés.
Posar en marxa noves accions en col·laboració amb el Vicedeganat d'Emprenedoria i Internacionalització.
Potenciar la Jobs Week.
Organització Jornada PIME 2019-2020.
Organitzar una sessió de SAP per als estudiants que vulguin
iniciar-se en aquest sistema.
Millorar el sistema d'avaluació de les pràctiques curriculars.
Analitzar quants alumnes han rebut una oferta de feina en el curt
termini per part les empreses en les que varen realitzar les
pràctiques curriculars.
Crear un qüestionari d'habilitats i competències dels estudiants
per poder oferir un millor assessorament en aquest àmbit.

Realitzada.

Realitzar seminaris sobre temes relacionats amb l’emprenedoria
per part de “practitioners”.

Establir tres “canals emprenedors” que permetin (a) identificar,
(b) centralitzar i coordinar, i (c) oferir suport i assessorament a les
iniciatives d’emprenedoria que sorgeixin des de la FEiE.
Programar visites externes.

Iniciada: Jornades Club
Emprenedoria.
Realitzada.
No realitzada (COVID).
En procés.
En procés.
En procés.

Desestimada (Existeixen
qüestionaris validats i a
l’abast).
Realitzada:
“Emprenedoria en
femení”.
Seminaris en el marc
dels premis CIEU-FEiE.
Realitzada:
Assessorament
i
acompanyament
de
projectes emprenedors.
Visites al PRUAB, ICTA i
l’IGOP.
Realitzada: TFE dins del
programa ’Aprenentatge
i Servei (ApS).
Realitzada.

Seleccionar (inicialment en fase pilot) TFGs i TFMs especialment
singulars en l’àmbit de l’emprenedoria que connectin amb un
projecte de desenvolupament.
Negociar amb els Vicerectorats corresponents la dotació d’un/a
tècnic/a de suport a l'emprenedoria.
Explorar possibilitats de col·laboració en activitats de formació No realitzada (COVID).
amb la FUAB; en formació per emprenedors amb institucions de
Sabadell
(coordinació
amb
VD
d’Emprenedoria
i
Internacionalització).
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Eix-objectiu estratègic 5: impulsar la internacionalització
Objectius 2020-2021
1. Millorar la qualitat i eficiència dels serveis i processos administratius de suport a
la internacionalització de la FEiE.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Negociar amb els Vicerectorats de PAS (i de Relacions Internacionals) una anàlisi de
tasques de la gestió administrativa pel que fa a l’àrea de suport a la
internacionalització.

2. Incrementar el perfil internacional de la FEiE a partir d’un ús més intensiu de les
possibilitats de mobilitat que els diferents convenis ofereixen als nostres
estudiants.
(En coherència amb Objectiu 1 /Línia estratègica 3 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Impulsar els convenis amb les universitats de la xarxa ECIU.

•

Crear i renovar convenis de mobilitat prioritzant la diversificació de l’oferta i el
prestigi de les universitats.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Proposar convenis de col·laboració amb universitats de reconegut
prestigi internacional.
Negociar amb els Vicerectorats de PAS (i de Relacions
Internacionals) un ajustament de l’organigrama de la gestió
administrativa pel que fa al suport a la internacionalització.
Negociar amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals un nou
protocol d’interacció de l’Oficina d’Intercanvis de la FEiE amb el
programa Study Abroad.
Crear i renovar convenis de mobilitat prioritzant la diversificació
de l’oferta.
Impulsar el Programa propi dins la FEiE.
Establir convenis de mobilitat específics per al mEIS (minor en
Emprenedoria i Innovació Social) que puguin canalitzar la
mobilitat dels seus estudiants.
Crear i processar enquestes de seguiment als estudiants de
mobilitat “incoming” i “outgoing” per tal de tenir informació
sobre el conjunt de l’experiència de mobilitat.

En procés.
En procés: S’ha redefinit
l’objectiu.
No realitzada (COVID), es
posposa en la situació
actual.
En procés.
No realitzada (COVID).
No realitzada.

Realitzada.
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Eix-objectiu estratègic 6: modernitzar els espais i les infraestructures
Objectius 2020-2021
1. Millorar i reforçar els espais i la infraestructura docent.
(En coherència amb Objectiu 1 /Línia estratègica 4 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Analitzar les necessitats de programari, material informàtic i equips audiovisuals per
realitzar docència virtual o híbrida.

•

Instal·lar equipament audiovisual a la Sala de Graus.

•

Canviar l’equipament informàtic a totes les aules docents.

•

Continuar amb les millores que els SIDs ens proposin per tal de garantir que la
docència i la recerca de la Facultat disposin dels sistemes apropiats i actualitzats a
les noves necessitats.

•

Activar la Fase II de la reforma de la Sala d’Actes (Campus Bellaterra).

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Dur a terme una redistribució dels espais (despatxos) i crear un Realitzada:
anàlisi
espai polivalent (Campus Sabadell).
ocupació de despatxos i
creació espai polivalent
(AULA 4).
Millorar l’espai polivalent apte com a aula docent i laboratori Realitzada:
d'economia experimental (Campus Bellaterra).
Equipament aula annexa
per
instal·lar
el
Laboratori
de
Neuromàrketing.
Canvi mobiliari aules 22 i
23.
Activar la Fase II de la reforma de la Sala d’Actes (Campus En procés.
Bellaterra).
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Eix-objectiu estratègic 7: millorar la imatge de marca i el sentiment de pertinença
Objectius 2020-2021
1. Reforçar la identificació dels alumnes amb la FEiE i la marca UAB via comunitat
Alumni. Els estudiants que es graduen a la FEiE han de ser els nostres millors
ambaixadors.
(En coherència amb Objectiu 3 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Reforçar el programa d’activitats i actes organitzats per la Comunitat Alumni de la
Facultat d’Economia i Empresa (CAFEE) i Alumni UAB. Es proposa la realització de
webinars mensuals adreçats als titulats de la FEiE. Els webinars ofereixen als
“alumni” informació d'actualitat sobre un tema econòmic d'interès i útil en la seva
carrera professional.

•

Recuperar en format virtual la Trobada Alumni.

•

Participació a la Social Business City Barcelona.

•

Col·laboració amb Yunus Social Business.

2. Tendir a una millor ordenació i estructuració conjunta de l’oferta de programes de
postgrau.
(En coherència amb Objectiu 1 /Línia estratègica 3 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)

•

Proposar accions coordinades des de l’àmbit d’internacionalització de la Facultat en
el moment que aquest disposi dels recursos de personal necessaris.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Valorar la implantació d’un “Living Lab” al Campus Sabadell en el
marc del Projecte B30.
Recuperar activitats obertes a la ciutat de Sabadell.
Transmetre i difondre la necessitat d’estructurar les noves
iniciatives al voltant dels dos eixos vertebradors del Campus de
Sabadell, l’eix “comptable/financer” i l’eix “Tecnologia +
Business”.

En procés en el marc dels
reptes ECIU.
No realitzada (COVID).
Realitzada.

Avaluar la participació de la FEiE en l’acord de col·laboració UAB - Realitzada: ampliat a
Ajuntament de Sabadell.
altres
ciutats
i
institucions.
Donar continuïtat a l’Olimpíada d'Economia.
No realitzada (COVID).
Reforçar el programa d’activitats i actes organitzats per la Realitzada parcialment
Comunitat Alumni de la Facultat d’Economia i Empresa (CAFEE). (COVID).
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Eix-objectiu estratègic 8: : contribuir a una economia i una societat sostenible i
igualitària
Objectius 2020-2021
1. Incorporar la perspectiva de gènere a la docència de grau i postgrau.
(En coherència amb Objectiu 2 /Línia estratègica 1 / Pla estratègic UAB Horitzó 2030)
•

Creació de la Comissió d’Igualtat com a comissió delegada de la Junta de Facultat i
incorporar la composició i funcions al Reglament de la FEIE.

•

Incorporar la competència de gènere a les guies docents d’assignatures i mòduls de
màster.

•

Proposar a la Comissió d’igualtat de la FEiE l’anàlisi de l’impacte de gènere lligat als
actuals perfils d’ingrés.

Seguiment accions previstes pla d’objectius 2019-2020

Acompliment

Introduir la perspectiva de gènere en les guies docents de les Iniciada i en procés.
assignatures de grau.
Celebració de la jornada “Emprenedoria en femení”.
Realitzada.
Visibilització de les dones economistes.

Realitzada:
exposició
fotogràfica permanent.
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