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PRESENTACIÓ I
MARC NORMATIU
L’objectiu d’aquest document és establir el marc pel qual es regiran el centres de la UB quan vulguin
sol·licitar canvis en els seus títols de grau i màster universitaris i com aquests canvis afecten en cada
una de les etapes de l’assegurament extern dels ensenyaments (Verificació, Seguiment i Acreditació).
Marc Normatiu
En l’elaboració d’aquest document marc s’ha tingut en compte les normatives i documents següents:
 L'article 28.1 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pels RD 861/2010 i 99/2011, estableix que les
modificacions dels plans d'estudis han de ser aprovades per les universitats d'acord amb els
seus estatuts o normes i, si és el cas, d'acord amb la normativa dictada per la comunitat
autònoma.

 L'apartat 2 de l'article 28.1 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre també estableix que en el cas de
que les modificacions afectin el contingut del RUCT aquestes seran notificades al Consejo de
Universidades que reclamarà de l'agència de qualitat corresponent, en el nostre cas, AQU
Catalunya un informe que tindrà caràcter preceptiu i determinant.
Per tant, com AQU Catalunya és l’agència que ha d’avaluar les modificacions que afectin el contingut
del RUCT, la modificació dels ensenyaments oficials s’integra en el:
 Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc
VSMA) d’AQU Catalunya (juliol 2016).
Aquest marc estableix que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés
de seguiment i per tant han de quedar descrites a l’ISC de finals d’any sempre i quan hagin estat
aprovades per part del Vicerectorat d’Ordenació i Qualitat.
 Document elaborat per AQU Catalunya: “Processos per a la comunicació i/o avaluació de les
modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i màster”. Versió. 4.0 d’ 11 d’abril de
2014.
 Normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis de la Universitat de Barcelona aprovada
per CACG el 12 de febrer de 2020.
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LA
COMUNICACIÓ I/O AVALUACIÓ DELS CANVIS EN ELS
TÍTOLS UNIVERSITÀRIS A LA UB
Com que de canvis en poden haver de diversa naturalesa també ho serà el procés a través del qual
sol·licitar o comunicar l’esmentat canvi. Per alguns canvis que afecten al títol universitari, caldrà la
seva comunicació/avaluació per part d’AQU via processos de Verifica, Seguiment o Modificació. Per
altre canvis caldrà la seva comunicació/avaluació per part del Vicerectorat d’Ordenació i Qualitat via
procés de seguiment intern establert en el PEQ20 del SAIQU del centre.

Els possibles canvis d’un títol universitari es poden classificar segons AQU Catalunya en funció de si
son substancials o no:
-

Modificacions no substancials: són aquells canvis menors que milloren el títol i que la
universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen
en els informes de seguiment i s’incorporen, si escau, a la memòria del títol quan s’hagi de
sotmetre a un procés de modificació o quan s’hagi d’actualitzar.

-

Modificacions substancials: són aquells canvis en el títol verificat que comporten alteracions
en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. A la vegada es poden classificar en
dues tipologies:
a. Autoritzables: són aquells canvis que afecten a l’estructura del títol però no suposen un
canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de
modificació
b. No autoritzables: són aquells canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del
títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Aquests canvis només
es poden fer efectius sol·licitant la verificació d’un nou títol i extingint el títol implantat.

Al document d’AQU Catalunya “Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions
introduïdes en els títols universitaris de grau i màster” a partir de la pàgina 3 es relacionen els canvis
possibles i la seva vinculació amb els processos de Verificació, Modificació o Seguiment.
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LES
MODIFICACIONS I LES SEVES IMPLICACIONS EN EL
MARC VSMA
Si el canvi suposa una modificació substancial del títol universitari s’iniciaran els tràmits dels
processos de Verificació i/o Modificació a AQU Catalunya segons el procediment i calendari establert
anualment (veure l’apartat següent) per al Vicerectorat d’Ordenació i Qualitat i aprovat per Comissió
Acadèmica.
La seva implicació en el marc VSMA: la memòria queda modificada i si escau, actualitzada
amb els canvis recollits en els darrers informes de seguiment
Si el canvi suposa una modificació no substancial i és aprovat per part dels òrgans de la UB,
quedarà recollit en el següent informe de seguiment que elabori el centre.
La seva implicació en el marc VSMA: Aquests canvis que ja hagin estat aprovats pels òrgans
de la UB es recullen en els informes de seguiment i s’incorporen, si escau, a la memòria
del títol quan s’hagi de sotmetre a un procés de modificació o quan s’hagi d’actualitzar.
Els centres que vulguin podran comunicar ara canvis no substancials en qualsevol apartat de
la memòria verificada . No obstant, aquest tipus de canvis, si afecten al pla d’estudis i no s’han
comunicat junt amb les modificacions substancials del títol, es podran comunicar en el període
establert en el Calendari de Processos aprovat per CACG el 5 d’abril de 2013 per a que els
centres formalitzin l’oferta docent del curs següent (Graus: abans del 7 d’abril / Màsters: abans
del 30 d’abril).
Cal tenir en consideració que d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya:
 Cada títol oficial només es podrà sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un
cop cada curs acadèmic.
 La sol·licitud de canvis en els títols universitaris duta a terme a través del procés de
modificació comportarà la introducció a l’aplicació informàtica del ministeri de tota la memòria
actualitzada i vigent.
 En el cas de que aquestes modificacions no suposin, segons el criteri d’AQU Catalunya,
un canvi en la naturalesa i objectius del títol inscrit en el RUCT, aquesta acceptarà les
modificacions proposades i n’informarà a la universitat en el termini de tres mesos1.

Transcorregut aquest termini sense que s’emeti cap informe la universitat pot considerar acceptada
la seva proposta
1
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CURS 2020-2021

Del 2 al 30 de novembre de 2020.

Formulari (veure annex1) que cal enviar a vr.academica@ub.edu
Sol·licitud
Requisits

Aprovada prèviament per òrgans del centre (els que designi el centre i estigui
recollit al PEQ20).
En el cas d’interuniversitaris, l’aprovació per part de totes les universitats
implicades.

Avaluació de la
proposta i
classificació segons
tipologia de canvis
Resolució del
Vicerectorat

Introducció a la
SEDE electrònica

Els tècnics de l’Agència de Polítiques i Qualitat (APQUB) faran les revisions de
les propostes i les classificaran en funció de la seva tipologia (Modificacions
substancials o no substancials).
El Vicerectorat, Gestió Acadèmica i l’APQUB avaluaran la viabilitat de les
propostes presentades.
La resolució del Vicerectorat podrà ser:
 canvi acceptat i classificació del canvi així com les instruccions que
caldrà seguir per consolidar els canvis i/o modificacions.
 canvi no acceptat argumentant el perquè.
En el cas que la modificació s’hagi classificat com a substancial, caldrà dur a
terme un procés de modificació que comporta la introducció a l'aplicació
informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de la memòria
actualitzada i vigent per ser avaluada per part d’AQU Catalunya.
El centre haurà d’informar a l’APQUB qui del centre serà el responsable
d’introduir la modificació a la seu electrònica. Un cop introduïda a la memòria
ho notificarà al Vicerectorat per a la seva revisió i posterior tramitació. A més
d’introduir la modificació s’hauran d’actualitzar els apartats de la memòria que
hagin sofert canvis derivats del procés de seguiment i/o acreditació.
Les titulacions que iniciïn el procés de modificació hauran
d’afegir a l’apartat 3 de la memòria (“Competències”) la
competència establerta per la UB per tal reflectir la
perspectiva de gènere, seguint la Llei 17/2015. Aquesta
competència s’haurà d’assignar i treballar a algunes de les
matèries del pla d’estudis (apartat 5 de la memòria) i s’hauran d’introduir els
respectius resultats d’aprenentatge (obligatòriament al TFG/TFM).
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Presentació de les
propostes, si
escau, a AQU
Catalunya

De l’1 al 30 de març de 2021

6

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. +34 934 031 128
vr.academica@ub.edu

