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1

Presentació

Tots els programes Executive (Executive Màsters i Postgraus) oferts per l’Euncet Business School han
de finalitzar amb l'elaboració i presentació d'un Projecte Final.
Amb la finalitat d'organitzar tots els aspectes relatius a la preparació, defensa i avaluació del Projecte
Final Executive Education (d'ara endavant PFEE) i perquè l'estudiantat dels programes d’Executive
Modular Education (d'ara endavant EME) compleixi amb els requisits de qualitat exigits, la comissió
acadèmica de l’Euncet estableix la normativa que es detalla a continuació.
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Àmbit d’aplicació

La present normativa s'aplicarà a tot l'estudiantat dels programes Executive matriculat a partir del
segon quadrimestre del curs 2020-21.
L'estudiantat que hagi finalitzat un programa Executive o es trobi fent el seu Treball de Fi de Màster
(TFM) no podrà acollir-se a la present normativa. La presentació i defensa del TFM seguirà les
directrius disposades en la normativa de TFM disponible al campus virtual de l’Euncet.

3

Naturalesa del Projecte Final Executive Education

El PFEE consisteix en el desenvolupament d'un projecte real que incorpori totes les àrees del programa
aplicades de manera transversal. L'estudiantat ha de ser capaç de:
•
Aplicar tots els coneixements, les eines i les habilitats en els mòduls de cada programa
Executive.
•
Desenvolupar les habilitats de lideratge i comunicació en la presa de decisions.
•
Desenvolupar la creativitat i el treball en equip per al compliment dels objectius.
Atès el sistema modular de la formació Executive de l’Euncet Business School, es contempla que
l'estudiantat elabori un projecte final real de cada mòdul/postgrau que configura l’ Executive Màster.
El Projecte Final de cada postgrau podrà realitzar-se en equip com màxim de tres integrants, no
obstant això, l'avaluació del mateix tindrà caràcter individual.

4

Temàtica dels projectes finals de postgrau

A proposta de les respectives direccions de programa, i en concordança amb el que s'estableix en el
pla d'estudis de cada programa, correspon a la Comissió de Treball de Fi d'Estudis d'EME aprovar les
tipologies i línies temàtiques concretes dels projectes finals de cada postgrau, així com qualsevol altre
aspecte relacionat i no desenvolupat en la present normativa.
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5

Desenvolupament i tutorització

El projecte final de postgrau es desenvoluparà durant el període acadèmic de cada programa
Executive. Cada equip de treball comptarà amb el suport del professorat per al seu desenvolupament i
la direcció del programa tindrà les funcions de tutoria i coordinació. Aquests projectes finals seran els
que constituiran la base per a atorgar una nota que conduirà a l'obtenció del Executive Màster
corresponent en cada cas.

6

Àmbit d’actuació de la persona tutora coordinadora

L'activitat orientadora es realitzarà en els següents termes:
•
•
•
•
•
•
•

7

La selecció d'una temàtica general corresponent al programa acadèmic.
La fixació d'uns objectius realistes i assequibles.
La preparació d'un pla de treball coherent amb el programa acadèmic.
La determinació de la metodologia a seguir i les fonts d'informació necessàries.
El seguiment del pla de treball.
La resolució de dubtes o problemes que puguin plantejar-se durant el desenvolupament.
L'organització de la presentació final davant el tribunal.

Entrega dels projectes finals de postgrau

El projecte final de postgrau es lliurarà a través del campus virtual de Euncet. Cada programa Executive
indicarà la data i hora límit de lliurament dels treballs respectius.

8

Formació del tribunal

Els tribunals seran nomenats per la Comissió de Treball de Fi d'Estudis dels programes EME a proposta
de les direccions dels respectius programes. Els tribunals estaran formats per dos membres del
professorat del programa.

9

Presentació dels projectes finals de postgrau

Els projectes finals de postgrau es presentaran davant un tribunal constituït per dos membres del
professorat del programa Executive després de la finalització de cada postgrau. La data i hora de
presentació serà establerta per la direcció del programa Executive.
Una vegada rebudes les directrius de presentació per la presidència del tribunal, els membres de
l'equip procediran a la defensa, que necessàriament abastarà tots els continguts del projecte, podentse repartir la defensa d'un o diversos dels seus capítols o apartats entre ells.
Una vegada conclosa la presentació, les persones integrants de l'equip se sotmetran, de manera
conjunta, a les preguntes del tribunal. El tribunal dirigirà les seves preguntes a un o una estudiant en
concret, o a tot l'equip.
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10 Criteris d’avaluació
Els criteris d'avaluació aplicats pels tribunals són aprovats per la Comissió de Treball de Fi d'Estudis
dels programes EME. Aquests criteris constaran en el pla d'estudis de cada programa Executive. El
tribunal no podrà establir criteris d'avaluació addicionals.
Amb independència del nombre d'integrants d'un equip, l'avaluació final es realitzarà de manera
individual.
La qualificació s'expressarà, per a cada integrant de l'equip, en l'escala següent, amb menció de la
qualificació qualitativa que correspongui:
•
•
•
•

0-49: Suspens
50-69: Aprovat
70-89: Notable
90-100: Excel·lent

La Comissió de Treball de Fi d'Estudis dels programes EME validarà l'avaluació realitzada per tribunal.
La direcció del programa Executive publicarà les qualificacions al campus virtual de Euncet.

11 Obtenció del títol
Una cop superats tots els projectes finals de postgrau que permetran l'obtenció de la qualificació final
del PFEE, l'estudiantat podrà tramitar a la secretaria de l’Euncet Business School l'expedició del títol
corresponent al Executive Màster en el qual estigui matriculat.
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