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Gestionar el procés de modificació de les memòries dels ensenyaments de grau i màster universitari per poder donar resposta a la petició dels centres dels canvis
detectats en els processos de revisió i millora.
Política de qualitat i innovació academicodocent de la UB
Sortides
Resolució de les propostes presentades per part dels centres
Proposta de modificació dels ensenyaments aprovada per òrgans del centre
Memòria de l’ensenyament modificada
Informe de meta avaluació de la convocatòria anterior
Actes d’aprovació dels òrgans de govern de la UB
Informe d’avaluació d’AQU Catalunya
Informe de meta avaluació de la convocatòria
Vicerectorat de Docència
Responsables acadèmics, tècnics i administratius dels centres
Estudiants de grau i màster universitari
Consell Social de la UB
AQU Catalunya (AQU)
Ministeri

Normativa
Directrius
Guies

Directrius anuals per a la modificació d’ensenyaments de la UB
Document “Processos per a la comunicació i/o avaluació de les
modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster” d’
AQU Catalunya
Legislació universitària:
http://www.ub.edu/acad/noracad/Legislacio.html
Normativa acadèmica pels ensenyaments de la UB:
http://www.ub.edu/acad/noracad/

Responsabilitats
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i
Qualitat (VOAQ)
Servei academicodocent- Agència de
Polítiques i Qualitat (APQUB)
Gestió Acadèmica (GA)
Vicedeganats i/o presidents de
comissions de qualitat dels centres
propis i adscrits
Fases principals del
procés

Què

Responsable del procés: Supervisar el procés. Elaborar i comunicar les directrius anuals, aprovar les propostes dels centres, i garantir la
implementació de les millores del procés.
Gestionar el procés, la documentació, el manteniment dels indicadors, i la revisió periòdica del procés.
Avaluar la part que li pertoqui d’acord amb el que s’hagi establert.
Gestionar la implementació dels canvis de l’oferta docent. Publicar la memòria actualitzada al web.
Avaluar la part que li pertoqui d’acord amb el que s’hagi establert.
Vetllar per al desenvolupament i supervisió del procés en el seu centre d’acord amb el seus processos de gestió i millora dels ensenyaments en
el marc VSMA. Participar, juntament amb l’APQUB de la revisió del procés.

Elaborar i comunicar les
directrius anuals
Rebuda de les propostes dels
centres
Avaluar les propostes

Com

Desenvolupament

D’acord amb l’informe de meta avaluació de la convocatòria anterior. Comunicació
a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern (CACG) de la UB.
Per correu electrònic
D’acord amb el document d’AQU sobre tipologia de modificacions
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Qui
VOAQ

Quan/terminis

VOAQ

Els establerts en les directrius
anuals
Quan arribin les propostes

Abans de l’inici de curs

VOAQ, APQUB i GA
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Aprovar les propostes i notificar
al centre
Gestionar internament i
externament la documentació
Integrar les avaluacions d’AQU
en els processos de millora
Revisar el procés

Informació
documentada
associada al procés

Després de recollir les avaluacions de les propostes. Enviament de la notificació
per correu electrònic.
Tramitar externament les propostes rebudes per part del centres per a ser
avaluades, gestionar els informes rebuts de l’AQU Catalunya i la seva difusió interna.
Revisant els informes rebuts d’AQU i recollint, en una Base de dades, les
recomanacions i/o millores d’obligatori compliment per poder-ne fer un seguiment.
Flux d’informació entre les instancies de la UB participants i l’AQU. Volum de treball
de les diverses instàncies participants en el procés. Anàlisi dels resultats de
l’avaluació externa. Resultats de les modificacions presentades al Ministeri.

Documentació
Actes de la CACG que tractin el tema de les modificacions (presentació de
les directrius, aprovació de les memòries modificades, etc.)
Directrius anuals per a la modificació d’ensenyaments de la UB
Resolució de les propostes presentades per part del centres
Informe final de l’AQU Catalunya
La memòria de la titulació actualitzada
Informe de meta avaluació de la convocatòria
Procediment específic qualitat dels centres (PEQ020)

Indicadors
associats al procés

Codi
FTP-D21bIa
FTP-D21bIb

VOAQ

Quan estiguin avaluades

APQUB

Segons terminis AQU Catalunya

APQUB

Quan arribin els informes

VOAQ, APQUB i GA

Un cop finalitzat

Ubicació
Al web de la CACG

Gestor
GA

Sharepoint SAD APQUB
Correu electrònic, Sharepoint àrea acadèmica (accés
restringit)
Al web de l’APQUB enllaç a l’EUC informes
Al web de gestió d’ensenyaments
Sharepoint SAD APQUB
Al web del centre

Denominació
Percentatge de propostes de modificació presentades a AQU amb un
favorable. Per convocatòria, separant grau i màster.
Percentatge de sol·licituds enviades a la seu electrònica en el calendari
establert per AQU Catalunya
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APQUB
APQUB
APQUB
GA
APQUB
Centre

Acceptació
80%

Meta
100%

80%

100%
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