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Fitxa de la titulació

Títol: Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa
Codi: 8061
Procés de verificació: Emissió Informe Favorable AQU (22/07/2011)
Modificacions substancials posteriors: No
Alumnes de nou ingrés: 12
Alumnes totals: 12
Edicions impartides: 1
Curs d’inici: 2011-12
Coordinador: Dr. Andrea Caggese
Director del Departament: Dra. Teresa Garcia Milà
Informació pública disponible:
http://www.upf.edu/postgrau/masters/economia/economia.html
http://www.econ.upf.edu/eng/graduates/gpem/

Dades indicadors de la titulació:
http://www.upf.edu/universitat/upf_xifres/indicadors/matmas.html
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Valoració anual
Valoració general del desplegament del títol

Degut a que és el primer curs en que s’imparteix, i a que només porta un trimestre de
docència, no hi ha gaires aspectes que puguem valorar amb la informació suficient.
En el procés de matrícula destaca el baix nombre d’estudiants matriculats en referència
al nombre de places oferides. Es considera que aquest fet ha estat degut, en part, a
l’elevada especificitat d’aquests estudis, clarament dirigits cap a la recerca i a la seva
culminació en un programa de doctorat. És per això que l’accés és molt restringit, ja que
s’intenta que tots els estudiants que cursin aquest màster puguin continuar l’any següent
en el programa de doctorat amb garanties suficients. També cal tenir en compte que no
tots els estudiats que van ser admesos han formalitzat finalment la seva matrícula.

Millores Previstes

Per evitar que això torni a passar, s’estan considerant possibles solucions com són la
elaboració de llistes d’espera, o l’admissió d’estudiants que potser no tenen com a
objectiu principal la continuïtat dels seus estudis en un doctorat.
Tot i disposar únicament de les dades del primer trimestre, creiem que la taxa de
rendiment serà del 100%, degut precisament a l’elevat nivell d’exigència per a
l’admissió. S’espera que tots els estudiants del màster el superin amb èxit al Juny de
2012, i també que tots ells continuïn els seus estudis de doctorat, bé a la UPF, bé en una
altra universitat.
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants per la docència rebuda, valorem molt
positivament els resultats obtinguts en aquest primer trimestre (v. Annex Q3).

Elaborat per:

Andrea Caggese (Coordinador)

Aprovat per:

Teresa Garcia Milà
(Directora del Departament d’Economia i Empresa)

Data:

29 de Febrer de 2012
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Annex: Sistema Intern de Garantia de Qualitat 6Q
Q1. Accés, Matrícula
MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA EN ECONOMIA, FINANCES I EMPRESA

DEMANDA, PREINSCRIPCIONS, ACCEPTACIONS I MATRÍCULA
2011-12
23

Places ofertades (O)
Preinscripcions (D)

Total
D/O

35
1,52

Acceptacions (A)

Total
A/O

18
0,78

Total
M/O

12
0,6

Matrícula nou accés (M)

12

Matrícula total

PERFIL MATRICULATS

Sexe (%)

Edat (%)

Lloc naixement (%)

Domicili familiar
(%)

Universitat
procedència (%)

Dona
Home
<25
25-29
30-34
>= 35
Catalunya
Espanya
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
Catalunya
Espanya
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
UPF
Catalana
Espanyola
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món

2011-12
16,7
83,3
25
75
16,7
50
8,3
25
91,7
8,3
16,7
50
8,3
25
-
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Q. 2 Rendiment
S’espera que el 100% dels estudiants matriculats en el màster (tots ells a temps complert) finalitzin el
mateix amb èxit el Juliol de 2012.
Cal tenir en compte que aquest màster és continuació del Màster de recerca de 120 ECTS que s’oferia
anteriorment desde el Departament d’Economia i Empresa. En aquest cas, el 99% dels estudiants el van
finalitzar, i la gran majoria d’ells han acabat el seu doctorat, col·locant-se alguns d’ells en algunes de les
millors universitats, institucions i bancs centrals del món.

Q.3 Satisfacció docent
Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Només exposem els resultats globals del primer trimestre, ja que són els únics dels que disposem.
La participació va ser força alta (un 82.7% dels estudiants van valorar la formació rebuda) i els resultats
més destacats són els següents:
Valor mitjà del 1 (en total desacord) al 5 (totalment d’acord)
L’exigència del curs és l’esperada: 4.3
El curs és del meu interès: 4.5
Estic satisfet amb els mètodes docents: 4.4
Els professors són accessibles: 4.6

Valoració
La satisfacció de les enquestes dels estudiants ha estat clarament positiva.

Q.4 Pràctiques externes i mobilitat
Aquest programa no contempla la possibilitat de fer pràctiques externes ni estades de mobilitat. El seu
caràcter clarament investigador no contempla les pràctiques professionals

Q.5 Inserció Laboral dels titulats
S’espera que el 100% dels titulats continuïn els seus estudis en algun programa de doctorat
(majoritàriament al doctorat en economia, finances i empresa de la UPF)

Q.6 Gestió i atenció a la comunitat
Modificacions sobre el pla d’estudis actual
No es preveuen modificacions sobre el pla d’estudis actual en un futur a mig plaç.
El fet de tenir el pla d’estudis definit a nivell de mòduls i no d’assignatures ens dona una gran flexibilitat
a l’hora de disenyar la docència, alhora que ens permet aprofitar la capacitat docent del departament al
màxim.
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Incidències/suggeriments durant el curs
Res a destacar.
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Valoracions
Som conscients que el gran punt feble en aquest inici d’implantació de la titulació ha estat el baix nombre
d’estudiants que finalment s’hi han matriculat.
El procés de selecció va ser molt estricte, ja que només es van admetre aquells estudiants potencialment
més preparats per a la seva posterior admissió en un programa de doctorat d’alt nivell.
A més, alguns finalment no es van matricular, informant-nos d’aquest fet en l’últim moment.
Per millorar aquest resultats es prendran mesures que en cap cas faran disminuir el nivell d’exigència de
l’accés, encara que es flexibilitzarà el perfil dels candidats donant cabuda a aquells que potser no
continuaran en un doctorat però que també tenen interès en obtenir coneixements i tècniques de recerca
que els permeti accedir al mercat laboral.

