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Codi: FPT31
Missió del procés

Establir criteris i requisits generals pel perfil d’ingrés, proves d’accés als graus i criteris d’admissió per l’accés als màsters universitaris

Entrades

Política de qualitat i innovació academicodocent de la Universitat de
Barcelona

Sortides

Memòries de verificació

Parts
interessades
pertinents al
procés

Oficina d’Accés a la Universitat (OAU)
Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Secretaries d’Estudiants i Docència (SED) Centres propis
Entorns Web UB
Gestió Acadèmica (UB)
Planificació academicodocent UB
AQU Catalunya
Estudiants, PAS i PDI

Normativa
Directrius
Guies
Procediments
relacionats

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado.
Requisits d’Accés Màsters Oficials UB
Normativa relativa als màsters UB (normativa estatal, autonòmica i UB)
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre
Informació per la matricula màsters UB
Normativa acadèmica dels ensenyaments de màster universitari
Legislació general sobre titulacions universitàries
Normativa acadèmica de la Facultat
PTD.2.2 Seguiment dels graus i màsters universitaris; PTD.2.3
Acreditació dels graus i màsters universitaris; PTD.2.1 b) Modificació dels
graus i màsters universitaris.

Responsabilitats
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Àrea de Suport Academicodocent (gestió
acadèmica i Planificació academicodocent)
Consell d’estudis dels graus
Comissions de màster
Deganats dels centres propis
Direccions dels centres adscrits

Establir i revisar les normatives referents a l’accés i l’admissió als màsters universitaris.
Vetllar pel desenvolupament i supervisió del procés a la UB
Vetllar per la gestió del procés, la documentació i la seva aplicabilitat mitjançant les eines informàtiques i els manuals de funcionament,
així com pel manteniment dels indicadors i la revisió periòdica del procés.
Donar suport tècnic a l’elaboració de la normativa acadèmica i a la seva aplicabilitat.
Coordinació i comunicació amb l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU). Establir proves d’accés generals.
Establir una prova d’aptitud personal (PAP) en ensenyaments de grau particulars.
Establir els requisits, criteris d’accés i resoldre les admissions de màster. Revisió del perfil real d’ingrés dels graus i màsters.
Vetllar pel compliment de la normativa, el desenvolupament i supervisió del procés al seu centre.
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Fases principals
del procés

Què
Establir, gestionar i informar
de les diferents vies per
accedir a la UB
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Com
Veure informació en aquest enllaç

Qui
Gestió acadèmica

Quan/terminis
Anualment

Gestió Acadèmica

Anualment

Els centres afectats

Anualment

Gestió Acadèmica
Comissions de màster

Anualment

Juntes de centre

Inici del verifica
UB

D’acord amb el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s’estableix la
normativa bàsica d’admissió als ensenyaments universitaris de grau.
Aquesta informació també es recull en les memòries verificades

Establir proves d’accés
generals
Establir proves d’accés per
alguns graus

Establir els requisits
generals i específics
d'accés als màsters
universitaris
Aprovació
dels
perfils
d’ingrés i requisits d’accés
dels màsters

Per col·lectius específics com per a més grans de 25 anys (PAU MG25 i per a
més grans de 45 anys (MG45)
A través d’una prova d’aptitud personal (PAP). Es tracta d’una prova de caràcter
específic per avaluar els coneixements, les aptituds i les habilitats concretes
dels estudiants que, en el cas de la UB, volen accedir als ensenyaments de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Cinematografia, Mestre d'Educació
Infantil, Mestre d'Educació Primària i Producció de Música i So per a la Indústria
de l'Entreteniment.
Aquesta informació es recull en les memòries verificades
Els generals venen establerts d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Els específics, els estableixen els comissions de cada màster i es recullen en les
memòries verificades.
La junta de centre aprova les propostes de memòria del graus i màster que
inclouen els criteris d’admissió i el perfil d’ingrés dels estudiants.
En el procés de verificació, AQU aprova les memòries.
Veure procés FPT-D21.a Verificació de graus i màsters universitaris.
Les memòries també son aprovades per altres estaments de la UB

Resolucions d’admissió de
grau i màster universitari
Revisió del perfil real
d’ingrés dels graus i màsters

Es revisen els resultats de les PAP.
Es comprova el compliment dels requisits de la documentació que aporten els
estudiants.
Es revisen periòdicament el perfil d’ingrés i els requisits d’accés dels màsters
d’acord amb el Procés PTD.2.2 Seguiment dels graus i màsters universitaris i
PTD.2.3 Acreditació dels graus i màsters universitaris. Si es considera
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AQU Catalunya
Comissió Acadèmica de
Consell de Govern (CACG),
Consell de Govern, Consell
Social
Consell d’estudis dels graus
Comissions de màster
Consell d’estudis dels graus
Comissions de màster
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Anualment

Anualment
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Revisió i millora del procés

Informació
documentada
associada al procés

màsters universitaris

Documentació
Memòries verificades
La documentació referida al procés de preinscripció per graus del sistema

Perfil dels alumnes matriculats a la UB
FPT-D21.a Verificació de graus i màsters universitaris
FTD.2.1 b) Modificació dels graus i màsters universitaris.
FTD.2.2 Seguiment dels graus i màsters universitaris
FTD.2.3 Acreditació dels graus i màsters universitaris.
Codi
FPTD31a
FPTD31b
FPTD31c
FPTD31d
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necessària l’actualització dels perfils, s’inicia el procés de modificació del títol
d’acord amb el Procés PTD.2.1 b) Modificació dels graus i màsters universitaris.
Un cop tancada la matriculació es comprova si cal fer algun ajustament de cara
al curs següent. En el cas afirmatiu, s’informa al Vicerectorat d'Ordenació
Acadèmica i Qualitat

Resolucions d’admissió de grau i màster universitari
Preinscripcions de màsters universitaris, per anys

Indicadors associats
al procés

Títol: Proves d’accés graus universitaris i criteris d’admissió

Gestió Acadèmica
Planificació academicodocent
Vicerectorat d'Ordenació
Acadèmica i Qualitat

Ubicació
A la web de gestió d’ensenyaments
Web Estudis estadístic de la UB
(intranet)
Secretaries de centre
Web Estudis estadístic de la UB
(intranet)
Web Estudis estadístics de la UB (
intranet)
Web APQUB
Web APQUB
Web APQUB
Web APQUB

Denominació
Per a graus: % de sol·licituds en primera preferència
Diferents possible indicadors: graus amb menys matrícula que oferta, graus que emplenen en l’assignació
de juliol, % de graus que van a la convocatòria de setembre.
Per a màsters: Alumnes matriculats respecte al nombre de places
Ratio preinscripció / matrícula
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Anual

Gestor
Gestió acadèmica (GA)
Planificació Academidocent
(PA)
Centre
Planificació Academidocent
(PA)
Planificació Academidocent
(PA)
APQUB
APQUB
APQUB
APQUB
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-

-

