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Supressió de títols oficials de grau i màster
Responsable del procés
Altres actors implicats en
la cadena de
responsabilitats

Vicedegà d'Ordenació Acadèmica i Qualitat (VOAQ)
Caps d’Estudis de graus
Coordinadors de Màster
Degà
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència
Secretaria d’Estudiants i Docència (SED)
Gestió Acadèmica
Comissió Acadèmica de la Facultat de Química (CAFQ)
Comissió Acadèmica del Consell de Govern
Vicerectorat acadèmic
Secretari de Facultat
Junta de Facultat
Responsable tècnic continguts web

HISTÒRIC DE CANVIS
Versió

Data

Descripció del canvi

01

28/05/2020

Creació i redacció del nou procés

1. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest procés s’emmarca dins el circuit definit pel PEQ 020 “Gestió de la qualitat dels
programes formatius en el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i
Acreditació)”, que determina els mecanismes generals d’implementació del Marc VSMA
per tal de garantir la qualitat dels programes formatius de les titulacions universitàries
oficials de la Facultat de Química.
L’objectiu d’aquest document és descriure les accions a seguir des del centre i els seus
òrgans de govern en el procés de supressió/extinció (els dos termes són tractats com
a sinònims en aquest PEQ) de les seves titulacions oficials de grau i màster i la manera
com es garanteix el dret a l’alumnat matriculat per al seguiment de la titulació fins a
la seva finalització.
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2. NORMATIVA, DOCUMENTACIÓ I PROCESSOS D’ENTRADA
Aquest procés s’emmarca en la normativa acadèmica que regeix els ensenyaments de
la UB, com també en la legislació general sobre titulacions universitàries vigent.
D’entre els documents de referència es pertinent destacar la Normativa d’Extinció de
Titulacions i Plans d’Estudis de la Universitat de Barcelona.
Els mecanismes descrits en aquest procés depenen també d’allò recollit en el procés
transversal PTD2.1(c) “Supressió de programes formatius de grau i màster oficials” i
en els documents associats i els que s’hi generen.

3. FASES PRINCIPALS DEL PROCÉS
Preàmbul

Serà motiu de supressió o extinció d’una titulació l’obtenció d’un informe d’acreditació
desfavorable o quan, com a resultat del procés de seguiment i millora de titulacions,
se’n derivi la conveniència de realitzar modificacions substancials en el programa
formatiu, portant a l’extinció del títol actual i la proposta d’un nou títol.
A més d’això exposat, els responsables acadèmics del centre poden proposar la
suspensió temporal o la supressió definitiva d’una titulació en altres casos, com per
exemple a causa que no sigui viable econòmicament, que de forma sostinguda amb
el temps hi hagi un clar desajust entre l’oferta de places i les noves matrícules, o per
altres criteris de qualitat o d’adequació científica i professional.

3.1. Desenvolupament
QUÈ

COM

QUI

QUAN

Acreditació

Fruit d’un resultat d’acreditació

VOAQ

Després del

desfavorable o

desfavorable o bé de la revisió i seguiment

identificació de

de la titulació, el VOAQ i/o el responsable

Cap d’Estudis

de l’ensenyament corresponent identifica
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conveniència de

la conveniència d’iniciar el procés de

supressió

supressió de la titulació.

Comunicació d’inici

El VOAQ s’adreça a Gestió Acadèmica per

del procés de

comunicar l’inici del procés de supressió.

supressió

Gestió Acadèmica fa arribar al VOAQ un
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Coordinador de
Màster
VOAQ
Gestió Acadèmica

model de memòria de supressió i calendari

d’un procés
d’acreditació
Un cop
decidida la
supressió d’una
titulació

d’extinció.
Elaboració de la

El VOAQ, conjuntament amb el

memòria de

responsable de l’ensenyament, elaboren la

supressió i el

proposta de memòria de supressió del títol

calendari d’extinció

VOAQ
Cap d’Estudis

on, entre d’altres, s’hi farà constar el

Coordinador de

motiu que justifica la supressió i el nombre

Màster

d’estudiants potencialment afectats per la

Cap de la SED

A l’inici del
procés de
supressió de la
titulació

supressió. També elaboren el calendari
d’extinció de l’ensenyament on es fa
constar, per a cada assignatura, els cursos
durant els quals es continuarà oferint i en
quina modalitat (extinció amb docència /
extinció sense docència). Aquest calendari
serà consensuat amb el cap de la SED.
Aprovació de la

El VOAQ presenta la memòria de supressió

memòria de

i el calendari d’extinció a la CAFQ per a la

supressió i el

seva aprovació. Posteriorment, la Junta de

VOAQ
CAFQ

Un cop s’ha
elaborat la
memòria de

Secretari de

supressió i el

per òrgans de la

Facultat

calendari

Facultat

Junta de Facultat

d’extinció

VOAQ

Un cop la

calendari d’extinció

Facultat ratifica aquesta aprovació.

Tramesa de la

El VOAQ tramet al vicerectorat acadèmic i

memòria de

Gestió Acadèmica la memòria de supressió

supressió i

i el calendari d’extinció de la titulació.

calendari d’extinció
i aprovació per la
Comissió
Acadèmica
delegada del
Consell de Govern

El vicerectorat acadèmic proposa a la

Vicerectorat
acadèmic

memòria de
supressió i el
calendari

Gestió Acadèmica

d’extinció han

de Govern que aprovi els documents

Comissió

estat aprovats

referents a la supressió del títol.

Acadèmica

pels òrgans de

delegada del

la Facultat

Comissió Acadèmica delegada del Consell

Consell de Govern
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Comunicació a la

El vicerectorat acadèmic tramita davant de

Vicerectorat

Un cop la

DGU de la proposta

la DGU la supressió de la titulació.

acadèmic

memòria de

Posteriorment, el vicerectorat acadèmic

VOAQ

de supressió

comunica al VOAQ l’acord de la DGU per a

supressió i el
calendari
d’extinció han

la supressió del títol.

estat aprovats
per la Comissió
Acadèmica del
Consell de
Govern

Publicació de la

El VOAQ, amb el suport del responsable

supressió de

tècnic de continguts web, s’assegura que

l’ensenyament

la supressió de la titulació es publica al

VOAQ
Cap d’Estudis

Quan es rep la
notificació de
l’acord de la

web de la Facultat. De forma coordinada

Coordinador de

DGU per a la

amb el responsable de la titulació, es posa

Màster

supressió del

a disposició dels estudiants tota la

Responsable

títol

informació per garantir els seus drets de

continguts web

finalitzar els estudis com els van iniciar o
adaptar-se a un nou títol, si és el cas.
Docència i

Durant el període establert en el calendari

avaluació en el

d’extinció aprovat per les institucions

període d’extinció

pertinents, la SED i el responsable de

SED
Cap d’Estudis

l’ensenyament vetllen per a què els

Coordinador de

estudiants matriculats puguin disposar de

Màster

Segons el
calendari
d’extinció

la docència i avaluació establertes.
Arxiu de la

En finalitzar el període de docència i

informació pública

avaluació establertes per al calendari

relativa a

d’extinció el VOAQ i el responsable de

l’ensenyament

VOAQ
Cap d’Estudis

Un cop
transcorregut
el període

l’ensenyament asseguren, de forma

Coordinador de

d’extinció de la

coordinada amb el responsable de

Màster

titulació

continguts web, l’arxiu de la informació

Responsable

pública rellevant de l’ensenyament.

tècnic continguts
web
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3.2. Seguiment i millora del procés

QUÈ

COM

QUI

QUAN

Seguiment

El responsable del procés (el VOAQ) i la Comissió de Qualitat

VOAQ

Anualment,

i millora

analitzaran anualment si es requereix la modificació dels
mecanismes del centre per a la gestió de l’extinció de les
titulacions quan escaigui i/o si el present procés PEQ 025 és

Comissió
de Qualitat

abans de la
revisió
anual del

adient o cal introduir-hi modificacions. Per fer aquesta anàlisi

Pla de

es recolzaran en els canals de recollida d’informació

Millores

habituals recollits pel SAIQU (processos “Gestió de Peticions”
- PEQ 100 i “Recollida d’informació i anàlisi de resultats per a
la millora dels ensenyaments” - PEQ 130) i en el procés de
revisió i millora del SAIQU (procés “Revisió del sistema
d’assegurament intern de la qualitat” - PEQ 170), a més
d’analitzar la sèrie temporal dels valors dels indicadors
derivats d’aquest procés, inclosos en el quadre de
comandament, i comparar-los amb els seus valors
d’acceptació i meta.
Possibles modificacions d’aquest procés també es poden
originar per canvis en el circuit extern tant per part del
processos transversals relacionats (PTD2.1(c)) com per part
d’altres institucions involucrades, especialment AQU
Catalunya.
Si escau, la modificació dels mecanismes associats amb la
gestió de l’extinció de títols oficials de grau i màster es
recollirà en el Pla de Millores del SAIQU i podrà comportar
una modificació del present procés, fet que quedarà recollit
en l’Informe de Revisió del SAIQU de la Facultat de Química.

4. INFORMACIÓ DOCUMENTADA GENERADA PEL PROCÉS I ALTRES SORTIDES

La gestió dels documents relacionats directament amb la implementació d’aquest
procés es farà segons allò descrit al procés “Gestió documental – PEQ 160”.
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Tipologia dels Documents

Responsables dels
documents

Suport
d’arxiu

Temps mínim de
conservació

Memòria de supressió de la
titulació

VOAQ

Digital

Indefinit

Calendari d’extinció

VOAQ

Digital

Indefinit

Acta de la sessió de la CAFQ en
què s’aprova la supressió de la
titulació.

Cap de la SED

Digital

5 anys

Acta de la sessió de la Junta de
Facultat en què s’aprova la
supressió de la titulació.

Secretari de la Facultat

Digital

5 anys

Acta de la sessió de la Comissió
Acadèmica delegada del Consell de
Govern en què s’aprova la
supressió de la titulació.

Vicerectorat acadèmic

Digital

5 anys

Els responsables dels documents s’asseguraran que, si escau, aquests siguin
accessibles via la web del SAIQU de la Facultat de Química i/o l’espai Sharepoint del
SAIQU de la Facultat de Química.

Relació dels resultats del procés amb altres processos del SAIQU
Durant el període d’extinció de la titulació, la implementació d’aquest procés afectarà
tots els PEQs del SAIQU de la Facultat de Química relacionats amb el desplegament
de la titulació.

5. INDICADORS ASSOCIATS AL PROCÉS
Els valors d’acceptació i valors meta de l’indicador es troben resumits al Quadre
d’Indicadors del Manual de Qualitat.
Codi

Denominació dels Indicadors

I-FQ-025-01

Percentatge de propostes d’extinció presentades i finalment extingides
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