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1. Directriu 2.01 Procés de disseny i aprovació de nous títols
TAULA DE REVISIÓ DEL PROCÉS
Versió

Autor

D.2.01 _ V.2

Unitat

Revisor

Data d’aprovació

de

Qualitat/

Equip Directiu

25/10/2016

de

Qualitat/

Equip Directiu

20/03/2018

Degà
D.2.01 _ V.3

Unitat
Degà

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, professorat, investigadors i personal no docent.
● Públic intermedi: 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).

PROPIETARI DEL PROCÉS
Degà

ÒRGANS DE GESTIÓ
Unitat de Qualitat i Innovació
Academicodocent de la URL (UQIAD-URL)

FUNCIONS
Establir directrius i processos per al desenvolupament de
nous títols.
Facilitar informació normativa vigent de l’àmbit de
coneixement del títol.
Revisar la memòria del títol i fer recomanacions.
Facilitar el calendari d’aprovació de titulacions de la URL.
Donar suport en el disseny de la titulació.

Equip Directiu

Valorar l’interès d’un nou títol.
Anomenar una comissió de desenvolupament del nou
títol.
Analitzar, reflexionar i decidir, amb la informació de la
comissió de desenvolupament, si s’inicia formalment la
petició de verificació del nou títol.
Gestionar i defensar la proposta de nou títols dins
els òrgans interns de govern de la URL.

Unitat de Qualitat de la FPCEE

Actualitzar i comunicar els criteris que cal tenir en compte
en la confecció de la proposta de memòria.
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Facilita informació sobre el procés que cal seguir per a
l’aprovació del nou títol.
Comissió de Desenvolupament

Rebre l’encàrrec de fer un estudi de viabilitat del nou títol.
Confeccionar la proposta de viabilitat del títol.
Presentar-la proposta a l’Equip Directiu i les millores o
ampliacions sol·licitades.

Responsable de la Comissió: degà o vicedegà

Portar a terme tots els tràmits pertinents perquè el títol
pugui arribar a impartir-se.

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objectiu d’aquest procés és ordenar i coordinar les activitats i els responsables involucrats en
l’elaboració de les propostes i les aprovacions de títols oficials de la FPCEE d’acord amb la legislació vigent
i els interessos dels actors implicats.

SISTEMES DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
Cal tenir present tota la normativa de referència per poder desenvolupar el títol:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las
enseñanzasuniversitarias oficiales y otralegislaciónvigente relacionada con títulos oficiales.
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto. 1393/2007.
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.
LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
LeyOrgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (LOMLOU).
Estatuts de la URL.
Intranet de titulacions oficials.
Normativa General de Doctorat URL.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
El procés s’inicia quan l’Equip Directiu rep la proposta d’un nou títol. Si considera que és interessant per
a la FPCEE, acorda portar-ne a terme un estudi de viabilitat. Un cop presa la decisió, l’Equip Directiu
designa una comissió de desenvolupament del títol.
La comissió de desenvolupament del títol té com a objectiu portar a terme un estudi de viabilitat
d’aquesta proposta, que ha de tenir en consideració diversos aspectes:
⎯ Propòsit del nou programa o causes que han portat a la proposta
⎯ Anàlisi del mercat i de la competència
⎯ Recursos econòmics de professorat i de personal no docent del nou programa
⎯ Viabilitat econòmica a mig i llarg termini
⎯ Calendari d’implementació
Aquest informe haurà de ser enviat a l’Equip Directiu, que decidirà si es desestima i no prospera el
projecte, si cal fer-hi alguna esmena o si s’aprova la proposta.
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Un cop aprovada la proposta, el responsable de la Unitat de Qualitat aporta la informació necessària per
poder seguir els tràmits interns que facilitin l’aprovació del nou títol per part de la Universitat.
El responsable de la comissió de desenvolupament confecciona la fitxa de títol oficial a l’aplicatiu de la
URL. Aquesta petició pot requerir una ampliació o una modificació de les dades abans de passar a la Junta
de Govern de la URL.
La Junta de Govern de la URL pot desestimar la proposta de títol oficial o acceptar-la. Si la desestima,
l’Equip Directiu de la Facultat pot decidir fer un títol propi o acabar el procés en aquest moment.
Si la Junta de Govern aprova el títol, el responsable de la Comissió de Desenvolupament ha de seguir amb
els processos transversals de la URL (FT D2/01): introducció de la memòria a l’aplicatiu del Ministeri i
gestió de les recomanacions fetes per la UQIAD-URL fins a arribar a presentar l’informe definitiu perquè
l’Equip Directiu el valori. Caldrà enviar la memòria a l’aplicatiu del Consejo de Universidades fins a rebre
l’informe positiu de l’Agència Catalana de la Qualitat.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
La revisió i la millora pot estar motivada per diverses causes, com ara:
⎯
⎯
⎯

Canvi en un procés transversal de la URL.
Canvi en algun procés extern de les agències de verificació.
Anàlisi feta un cop s’acaba el procés de verificació d’un nou títol i posterior reflexió sobre
aspectes forts i de millora del procés, per tenir-los en compte en properes edicions i, si cal, fer
les modificacions en el procés vigent.

Registres/evidències

Responsable

Acta de l’Equip Directiu en que s’aprova la creació

Equip Directiu

de la Comissió de Desenvolupament del nou títol
Estudi de viabilitat

Comissió desenvolupament /Equip Directiu

Acta de l’Equip Directiu en què s’aprova l’estudi de

Equip Directiu

viabilitat
Fitxa de la URL

Responsable de la Comissió de Desenvolupament de la
URL

Acta de la Junta de Govern que respon a la

Responsable de la Comissió de Desenvolupament

proposta
Acta de l’Equip Directiu com a resposta a les

ED

propostes de recomanacions fetes per l’UQIADURL
Documentació definitiva per l’aprovació del títol

Responsable de la Comissió de Desenvolupament URL

per part de la Junta de Govern
Memòria definitiva del títol

Responsable de la Comissió de Desenvolupament
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