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Missió del procés

Gestionar el procés d’acreditació dels ensenyaments de grau i màster universitari per donar compliment a les normatives estatals

Entrades

Política de qualitat i innovació academicodocent de la UB
Informe de meta avaluació de la convocatòria d’acreditació anterior
Proposta de titulacions a acreditar acordada amb AQU Catalunya

Sortides

Parts interessades
pertinents al procés

Vicerectorat de Docència
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Responsables acadèmics, tècnics i administratius dels centres
Consell Social de la UB
Edicions UB
Entorns Webs
Estudiants de grau i màster universitari
AQU Catalunya (AQU)
Ministeri

Normativa
Directrius
Guies

Informe d’avaluació d’AQU Catalunya
Resolució d’acreditació del Ministeri
Segell AQU d’acreditació
Informe de meta avaluació de la convocatòria
Guia d’AQU Catalunya per a l’acreditació de títols de grau i màster
Directrius UB per a l’acreditació de graus i màsters
Document AQU per al procediment abreujat de reacreditació
Document AQU per al procediment d’acreditació de dobles titulacions
RESOLUCIÓ ECO/1902/2014, de 31 de juliol, per la qual s'obre el
procediment per a la presentació de sol·licituds per a la renovació de
l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau, màster
universitari i doctorat de les universitats del Sistema Universitari de
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)

Responsable del procés: Supervisar el procés i garantir la implementació de les millores del procés.

Servei de qualitat academicodocentAgència de Polítiques i Qualitat
(APQUB)

Elaborar i comunicar les directrius anuals, sol·licitar la renovació de l’acreditació, gestionar la documentació, les visites dels avaluadors externs,
la gestió de l’espai Sharepoint per a les evidències, el manteniment dels indicadors, la gestió dels segells, la revisió periòdica del procés, la
informació pública..
Avaluar, si escau, l’autoinforme d’acord amb el que s’hagi establert en cada convocatòria
Vetllar per al desenvolupament i supervisió del procés en el seu centre d’acord amb els seus processos específics. Participar, juntament amb
l’APQUB de la revisió del procés.

Vicedeganats i/o presidents de
comissions de qualitat dels centres
propis i adscrits
Fases principals del
procés

Què

Elaborar i comunicar les
directrius anuals
Revisar i ratificar les propostes
de títols a acreditar

Com

Qui

Quan/terminis

D’acord amb el Document AQU sobre el calendari d’acreditacions de titulacions

VOAQ/APQUB

Quan arribin les propostes
d’acreditació per part d’AQU

D’acord amb l’informe de meta avaluació de la convocatòria anterior.
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APQUB
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Abans de l’inici de curs
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Aprovar les propostes
d’acreditació i notificar al centre
Gestionar internament i
externament la documentació
Integrar les avaluacions d’AQU
en els processos de millora
Revisió del procés
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Després de recollir les avaluacions de les propostes. Enviament de la notificació per
correu electrònic
Sol·licitar la renovació de l’acreditació telemàticament a l’EACAT. Tramitar
externament els autoinformes rebuts per part dels centres i les seves possibles
al·legacions; gestionar els informes rebuts de l’AQU Catalunya i la seva difusió i
conservació interna. Comunicar i publicar els resultats i segells de l'acreditació.
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.
Informe de meta avaluació on es revisa: flux d’informació entre les instàncies de la
UB participants i l’AQU. Volum de treball de les diverses instàncies participants i/o
centres en el procés. Resultats de les acreditacions presentades i dels informes
rebuts.
En reunió conjunta amb els presidents de les comissions de qualitat dels centres es
presenta la primera versió de l’informe i es debaten els suggeriments que aquests
aportin per millorar la següent convocatòria.

Informació
documentada
associada al procés

Documentació
Llistat de titulacions que acrediten (per convocatòria)
Directrius anuals per a l’acreditació d’ensenyaments de la UB
Registre electrònic de la sol·licitud de renovació EACAT-DGU
Autoinformes d’acreditació
Informe final d’acreditació d’AQU Catalunya
Resolució d’acreditació del Ministeri
Segell d’acreditació AQU
Informe de meta avaluació
Procediment específic qualitat dels centres (PEQ020)

Indicadors
associats al procés

Codi
PTD23IA (graus)
PTD23IB (màsters)
PTD23IC (graus)
PTD23ID (màsters)

Quan estiguin avaluades

APQUB

Segons terminis AQU Catalunya

APQUB

Quan arribin els informes

APQUB/Centres

Anualment, un cop finalitzat

Ubicació
Sharepoint SAD APQUB
Sharepoint SAD APQUB
Unitat de treball de l’APQUB i EACAT
Sharepoint SAD APQUB
Sharepoint SAD APQUB
Web RUCT
Web ESPAI VSMA
Sharepoint SAD APQUB
Al web del centre

Denominació
Percentatge de titulacions acreditades respecte del total que opten a
l’acreditació. Per convocatòria, separant grau i màster
Percentatge de titulacions acreditades amb condicions respecte del total
que s’acredita. Per convocatòria, separant grau i màster.

Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

VOAQ/APQUB

Gestor
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
Centre

Acceptació
100%

Meta
100%

10%

0%
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