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Declaració de biaixos- Declaració de biaixos
- Claus per a que la Fac Econ i Emp UPF 

rebés el primer ECA-CeQuInt
- Punts en els que cal millorar després 

de rebre l'informe de l’ECA-CeQuIntnf m E Qu n
- Com generalitzar a la resta del 

sistema universitari català la qualitat 
en el procés de internacionalització
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Declaració de biaixosDeclaració de biaixos

• Acreditació  • Acreditació  
1979 - Traspàs de competències en sanitat a Catalunya.
1980 - Creació d'un grup d'experts en acreditació de centres assistencials que emet un informe.
1981 - Primer procés d'acreditació centres hospitalaris aguts a Catalunya (Ordre 21 novembre) 
...

• Donabedian BCN 1989
• 2014: On t’agradaria néixer?
• http://ecahe.eu/home/about/projects

/cequint/
Carmen Edo (22 març 2013), Pau Fdez Internacionals i resta de serveis centrals UPF (150 hores PBC) 

+ Àngel Gil (coordinador mobilitat Fac) + Carmen Pérez (English Medium Instruction) + resta de 
Facultat (100 hores PBC) = 250 hores PBC

http://ecahe.eu/home/abouthttp://ecahe.eu/home/about
/projects/cequint//projects/cequint/

• Carme Edo  reunió 22 març 2013  amb UPFCarme Edo, reunió 22 març 2013, amb UPF
• Josep Grifoll & Carme Edo, reunió 2 desembre 

2013, amb UPF 
• Pau Fernández d’Internacionals i resta de serveis 

centrals UPF (150 hores PBC)  
• Àngel Gil (coordinador mobilitat Fac) + Carmen 

Pé  (En lish M dium Inst u ti n)  st  d  Pérez (English Medium Instruction) + resta de 
Facultat (100 hores PBC)

• Total: 250 hores PBC (Prepared by Client)
• Site visit: 12 de maig 2014  
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Per què la primera?Per què la primera?

• 1989: • 1989: Primavera …fins a 29 novembre, reunió Pujol, Laporte, Argullol, Mas Colell

• FacEconEmp UPF punta de llança 
polítiques modernització i internacionac. 
sistema universitari català reclutament al món (profs de més 
de 20 països), endogàmia impossible, 67% classes en anglès;  EEES seriós; bons alumnes, 300 marxen 
escollint entre 350 places per curs i 350 venen, també per curs, de més de 70 països del mon; 817 
pràctiques/curs a empreses; associats de veritat pels continguts professionalitzadorspràctiques/curs a empreses; associats de veritat pels continguts professionalitzadors…

• Gairebé tot passa per la mobilitat. 
Reclutar profs, tècnics i gestors amb 
mobilitat incorporada Alba de Tormes
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Universitat Pompeu Fabra Universitat Pompeu Fabra 

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Novena a Europa 
Tilburg i QSTilburg i QS

Quarantena al món 
QS

Primera a Espanya     
u-ranking.es

Notes de tall Notes de tall 
ADE ECO IBE MGT

ADE-ECO/

DRET

2013 2014 10 740 9 940 11 846 9 800 11 708 2013-2014 10,740 9,940 11,846 9,800 11,708 

2014-2015 10,806 10,150 11,946 9,814 11,510 

Places Places alsals grausgraus

□ Economia (ECO): 170 places       (176 admesos)

□ Administració i Direcció d’Empreses (ADE): 170 places   (187 admesos)

□ Ciències Empresarials-Management (MGT): 110 places    (118 admesos)

□ International Business Economics (IBE):90 places    (97 admesos)

□ Doble grau en ECO-ADE/Dret: 90 places    (90 admesos)
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La llengua anglesa als grausLa llengua anglesa als graus
Graus en ADE, ECO i MGT
1r. i a 2n.: oferta gradual d’assignatures en anglès
3r. i a 4t.: obligatòriament 30 ECTS en anglèsg g

ADE i ECO: El 65% de les assignatures són en 
anglès
MGT: El 45% de les assignatures són en anglès

Grau en IBE

La docència és íntegrament en anglès. El 100% de les assignatures són en anglès.

Doble grau en ADE/Dret i ECO/Dret

Un mínim de 30 crèdits ECTS es fan en llengua anglesa.

Estades a lEstades a l’’estrangerestranger
CANADA

British Columbia, HEC Montreal, 
Toronto, Simon Fraser

USA 
Boston College, Bentley, UCLA, Europa

Maastricht Group
(Maastricht, Warwick, 

Dublin, Mannheim,
CEU Budapest, UPF,

T l )

Alianza 4 Universidades
(UAM, UAB, UC3, UPF)

Pennsylvania, Richmond, 
Pittsburgh...

ARGENTINA 
Torcuato di Tella

BRAZIL

MEXICO
Universidad de las 

Américas

JAPAN: Keio
SINGAPUR: Singapore 
Management University

THAILAND: Chulangkorn
CHINA: City University,  The 
Chinese University Hong Kong 

i Shangai University
KOREA: Seoul National, 

Korea University i University 
of Sogang

Amèrica Llatina
(64 universitats)

EUA & Canadà
(40 universitats)

Europa
(205 Universitats)
+ Espanya (24)

Austràlia

Austria: Vienna
Germany: Humboldt Berlin, Munich, 

Mannheim...
Belgium: Libre Bruxelles, Katholieke 

Leuven, Louvain...
Denmark: Aarhus i Copenhagen

Finland: Aalto University
France: ENSAE, Sciences Po,Jean 

Moulin,, Strasbourg, Toulouse...
Netherlands: Maastricht, Amsterdam, 

Utrecht Nijmegen

Toulouse)

Àfrica
(1 universitat 

Marroc)

Àsia
(9 universitats)

BRAZIL
Universidade de Sao Paulo
Getulio Vargas, Instituto 

Ensino e Pesquisa
XILE

Diego Portales, Pontifícia 
Católica

AUSTRALIA: 
University of 
Canterbury, 

South Wales i 
Queensland.

Austràlia
(4 universitats)

Utrecht, Nijmegen...
Italy: Bocconi, Roma Tre, Roma La 
Sapienza, Bologna, Luiss Guido…
Portugal: Universidade Catolica 

portuguesa
United Kingdom: Oxford, Warwick, 

King’s College, Saint
Andrews,  Essex, Newcastle...

Sweden: Linköpings, Linnaeus...
Switzerland: Zurich, St Gallen...

Turkey: Bogaziçi University 
Rússia Higher School of Economics

TOTAL: 347 acords 
(293 estudiants d’ intercanvi 

a la Facultat)
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Evolució de les pràctiques a empresesEvolució de les pràctiques a empreses
Al curs 2011-2012 es van signar 318
convenis de pràctiques en empresa.

Al curs 2012 2013 es van signar 503Al curs 2012-2013 es van signar 503
convenis de pràctiques en empresa.

Al curs 2013-2014 es van signar 817
convenis de pràctiques en empresa. 

(A data 06/10/2014 el nombre de convenis ja és de 271).

Es  poden fer pràctiques curriculars per uns 14 ECTS  Cal haver superat Es  poden fer pràctiques curriculars per uns 14 ECTS. Cal haver superat 

les assignatures de primer i segon curs del grau.

També es poden fer pràctiques no curriculars en qualsevol moment.

Hi ha estudiants que després de fer les pràctiques es poden quedar a l’ empresa. 

Des de la Facultat s'està fomentant i intentant incrementar les pràctiques a l’ exterior.

Mesures a desenvolupar com a 
conseqüència de l’informe

Creació Comitè Internacionalització a la Creació Comitè Internacionalització a la 
Junta i aprovació pla estratègic:

- Dobles graus amb universitats estrangeres
- Revisió oferta intercanvis, èmfasi en pràctiques 

internacionals
- Promoció països emergents

R isió s lt ts n st s st di nts- Revisió resultats enquestes estudiants
- Revisió notes outgoing e incoming
- Integrar més als internacionals, retenir
- Destacar més competències interculturals 
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Generalització a sistema Generalització a sistema 
universitari catalàuniversitari català

C è i   ió  • Competència per comparació en 
qualitat amb preus regulats  vs la geografia és el destí

• Incentius als actors…més aviat 
“productors”  vs aquí pau i després glòria

• Canvi organitzatiu per adoptar el • Canvi organitzatiu per adoptar el 
canvi tecnològic  vs la creació del Negociat del Canvi Tecnològic…tauler 
d’escacs anant cap a la casella 64

Associació entre desigualtat i mobilitat intergeneracional

Garcia A, Ortún V. Funcionamiento del ascensor social en España y posibles mejoras. GacSanit 2014 .
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OECD Skills Outlook 2013OECD Skills Outlook 2013

Evitar deprivació dinàsticaEvitar deprivació dinàstica
Úter i primers anys....capacitats cognitives autocontrol, motivació, poca Úter i primers anys....capacitats cognitives autocontrol, motivació, poca 

miopia temporal, iniciativa...Heckmanmiopia temporal, iniciativa...Heckman

font: Basat en Cunha et al: Interpreting the evidence on life cycle skill formation.
http://www.nber.org/papers/w11331
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Generalització a sistema Generalització a sistema 
universitari catalàuniversitari català

C è i   ió  • Competència per comparació en 
qualitat amb preus regulats  vs la geografia és el destí

• Incentius als actors…més aviat 
“productors”  vs aquí pau i després glòria

• Canvi organitzatiu per adoptar el • Canvi organitzatiu per adoptar el 
canvi tecnològic  vs la creació del Negociat del Canvi Tecnològic…tauler 
d’escacs anant cap a la casella 64

Competència per comparacióCompetència per comparació
• Encara que només sigui per comparació Encara que només sigui per comparació 

en qualitat amb preus comuns i 
regulats... durà a eficiències semblants entre diferents 

formes organitzatives sempre que:
– No es garantitzi la immortalitat
– Es proporcioni certa capacitat d’elecció Es proporcioni certa capacitat d elecció 
– Fons s’assignin en consonància amb la 

eficiència mostrada
Propper C. Health Economics 2012
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Competència per comparació en Competència per comparació en 
qualitat... no implica mercatqualitat... no implica mercat

Worldwide Governance IndicatorsWorldwide Governance Indicators
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Corruption Perception Index 2013

Corruption perception Corruption perception 
Index 2013 Index 2013 
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Global Competitiveness Global Competitiveness 
Index 2013Index 2013--2014 2014 

Deteriorament institucionalDeteriorament institucional
• Resultat inesperat de l’unió monetària d’1 gener 1999 Resultat inesperat de l unió monetària d 1 gener 1999 

(l’euro)…que esperava ajustos estructurals i millores 
institucionals, un cop perdudes les possibilitats de 
devaluar i d'incórrer en dèficits  3%

• Expansió 1999-2007 al 3.6%!!! amb bombolles 
inmobiliaria i financera, sense augment de 
productivitat…i amb l’ajornament de les millores productivitat…i amb l ajornament de les millores 
institucionals (educació, mercat de treball): Els gestors 
incompetents també guanyaven diners i els polítics, 
corruptes alguns, satisfeien al personal.

Cajas i Caixes, Bankia, B-M-E…
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Deteriorament institucionalDeteriorament institucional

• Partitocràcia, funcionaris amb futur vital i 
laboral que depèn del propi partit (A. Nieto, M 
Castells, JM Vallés, Félix de Azúa…)

• Sense millor política no hi haurà millor 
gestió pública 
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Persistent effect of bubblesPersistent effect of bubbles
1 Gov  that can borrow freely  likely to waste 1. Gov. that can borrow freely, likely to waste 

resources: unproductive expenditures
2. ‘Dutch disease’: Allocation of capital away 

from the production of tradable goods e.g. 
construction

3 Debt overhang → Slow recovery3. Debt overhang → Slow recovery
4. Institutional deterioration: It takes time to 

find more talented agents

Fdez-Villaverde J, Garicano L, Santos T. NBER w18899
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