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1. Directriu 2.06  Procés d’extinció d’un títol

TAULA DE REVISIÓ DEL PROCÉS

Versió Autor Revisor Data d’aprovació

D2.06 _ V.3 Unitat de Qualitat Equip Directiu 10.07.18

GRUPS D’INTERÈS

Aquest procés va dirigit a la totalitat dels grups d’interès de la FPCEE i, en particular, a:

⎯ Públic intern: Equip Directiu, equip de Gestió Acadèmica, directors, coordinadors acadèmics de

titulació i vicedegans respectius, professorat, investigadors i personal no docent.

⎯ Públics intermedis: estudiants de la FPCEE, Equip de Gestió de la Fundació Blanquerna, rectorat

de la URL i diversos òrgans de Gestió de Qualitat de la URL (UQIAD-URL).

⎯ Públics externs: administracions públiques autonòmiques, estatals i internacionals.

PROPIETARI DEL PROCÉS

Vicedegans

ÒRGANS DE GESTIÓ FUNCIONS .

Unitat de Qualitat i Innovació

Academicodocent de l’URL (UQIAD-URL)
Establir  directrius  i  processos  per  al  desenvolupament

del procés d’extinció segons els paràmetres que
marquen les lleis, reglaments i processos interns
de la URL. 

Equip Directiu Determinar la planificació del centre.

Analitzar i aprovar l’extinció del títol si ho proposa el VD
corresponent.

Vicedegans

(Equip  de  Gestió  Acadèmica:  directors,
coordinadors acadèmics de titulació i vicedegans
respectius).

Responsabilitzar-se del procés.

Vetllar  perquè  el  títol  s’extingeixi  amb  les  màximes
garanties per a tots els actors implicats. 

Directors/coordinadors d’estudis Proposar l’extinció del títol.

Unitat de Qualitat / Responsable de Qualitat de la
FPCEE 

Responsable del procés.

Actualitzar i comunicar els criteris que cal seguir per dur
a terme les modificacions d’acord amb la legalitat vigent i
amb les directrius de la URL/FPCEE/AQU/MECES.

Fer  l’acompanyament  i  el  seguiment  del  procés  de
proposta de modificacions i d’implementació d’aquestes.
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Enviar,  quan  sigui  necessari,  l’informe  a  l’AQU  o  a
l’entitat corresponent.

Altres responsables i responsabilitats Identificades al fluxograma.

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’objectiu d’aquest procés es descriure com s’apliquen els criteris per a la suspensió d’una titulació i la
manera com es garanteix a l’alumnat matriculat el desenvolupament efectiu fins a la seva finalització.

INFORMACIONS PRÈVIES

⎯ Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29

d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris. 

⎯ Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29

d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris. 

⎯ Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d’Universitats,

Centres i Ensenyaments. 

⎯ Reial  Decret  1393/2007,  de  29  d’octubre,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels

ensenyaments universitaris.

⎯ Estatuts de la URL.

⎯ Estatus de la Fundació Blanquerna.  

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

L’equip  Directiu  revisa  i  analitza  els  motius  que  l’equip  acadèmic  planteja  per  portar  a  terme  la
suspensió del títol, tenint en compte les directrius externes procedents dels òrgans i les administracions
competents, així com les directrius pròpies de la Fundació i de l’URL, que n’aprova l’extinció o no.

Els principals motius d’extinció d’un títol són:

● Nombre  de matriculats.  Demanda escassa.

● Criteris  de  rendiment  acadèmic.  En  funció  dels  resultats  acadèmics  aconseguits  per

l’ensenyament, en termes de taxa d’èxit,  taxa de rendiment,  taxa d’abandonament taxa de
graduació i taxa d’eficiència. 

● Criteris d’adequació científica i professional. En funció de si s’esdevenen les modificacions o les

evolucions en l’àmbit científic o en el desenvolupament de la carrera professional que eliminin
la raó de ser de l’ensenyament tal com l’ofereix la universitat. 

● Criteris de qualitat. En funció del nivell de qualitat que la universitat ha establert en referència

a la  docència,  el  professorat,  el  personal  de  suport,  els  recursos  materials  i  els  serveis  de
l’ensenyament. 

● Així  mateix,  serà  motiu  d’extinció  d’una  titulació  l’obtenció  d’un  informe  d’acreditació

desfavorable o  com a resultat del procés de seguiment i millora de títol (ISC). 

● Per  una  anàlisi  en  el  seguiment  del  títol  (ISC)  en  què  es  detecti  la  conveniència  de  fer

modificacions substancials en el programa formatiu i es consideri que aquestes modificacions
suposen un canvi  tan  apreciable  en la  naturalesa i  els  objectius del  títol  per  aconsellar-ne
l’extinció proposar un nou títol. Reverificació.
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● Criteris  de  viabilitat  econòmica.  La  universitat  ha  de  disposar  dels  recursos  econòmics,

materials i humans suficients i adequats per oferir l’ensenyament amb els nivells de qualitat
preestablerts. 

PROCÉS D’EXTINCIÓ

El responsable del títol i l’Equip de Gestió Acadèmica detecten la necessitat de suspendre una titulació,
tenint en compte els criteris descrits. La proposta de suspensió de la titulació es detecta en l’anàlisi
anual que es fa de totes les titulacions (ISC), per tant, la proposta de suspensió habitualment té l’origen
en el responsable del títol, que l’analitza i la justifica davant del degà acadèmic i la presenta a l’Equip de
Gestió Acadèmica perquè la debati. A partir d’aquest  moment es prepara un informe per a l’Equip
Directiu del centre, que aprova de manera definitiva la suspensió del títol.

L’Equip Directiu informa la universitatde la suspensió de l’ensenyament, i des de l’àrea de comunicació
s’informa la comunitat universitària i els grups d’interès.

SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA

El seguiment del procés és biennal.

La revisió del procés pot tenir l’origen en la identificació de punts de millora interns (FPCEE, la Fundació
Blanquerna o per canvis en processos transversals de UQUIAT-URL), així com per motius externs, canvis
en alguna llei o normativa, guies de seguiment, etc.  

Registres/evidències Responsable

Acta de l’Equip decideix extenció Equip Directiu 

Informes de seguiment de títols  IST Directors/Coordinadors d’Estudis

Informe de seguiment de centre/ISC ED

Web Departament de Comunicació
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