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1. Directriu 2.02 Procés d’aprovació de l’oferta formativa
TAULA DE REVISIÓ DEL PROCÉS
Versió

Autor

D2.02 _ V.2

Degà

/

Unitat

de

Revisor

Data d’aprovació

Equip Directiu

20/03/2018

Qualitat

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.
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).
Públic extern: administracions públiques autonòmiques, estatals i internacionals.

PROPIETARI DEL PROCÉS
Degà

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

FUNCIONS

.

Establir directrius i processos que facilitin l’aprovació de
l’oferta formativa.
Facilitar informació legal sobre les titulacions.
Confeccionar el cronograma intern d’aprovació.

Equip Directiu

Determinar la planificació del centre.
Analitzar i aprovar, si es considera oportú, l’oferta
formativa.
Elevar la proposta a la Junta de Govern de la URL.

Degà

Responsabilitzar-se del procés.

Vicedegans

Analitzar les dades internes i externes dels estudis per
proposar l’oferta formativa a l’Equip Directiu.

(Equip de Gestió Acadèmica: directors,
coordinadors acadèmics de titulació i vicedegans
respectius)
Directors/coordinadors d’estudis

Vetllar perquè el títol s’adapti a la normativa vigent i als
objectius de la FPCEE.
Proposar elements d’anàlisi de cada titulació, per garantir
la reflexió sobre la idoneïtat de cada estudi.
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OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Sistematitzar el procés que cal seguir a l’hora d’aprovar l’oferta formativa del centre, d’acord amb les
directrius i els processos interns (FPCEE, Fundació Blanquerna i URL) i amb els reglaments externs de les
diferents administracions públiques.

INFORMACIONS PRÈVIES















Criteri i directrius per a la Garantia de Qualitat a l’EEES (ENQA-EUA).
Real Decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y otra legislación vigente 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.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (LOMLOU).
Marc VSMA de AQU Catalunya.
Document «Procesos para la comunicación y/o evaluación de las modificaciones
introducidas en los títulos universitarios de grado y máster», d’AQU Catalunya.
Document «Directrices para la disminución de la intensidad evaluativa en los procesos de
verificación y modificación».
Estatuts de la URL.
Intranet de titulacions oficials.
Altres documents relacionats amb l’avaluació de titulacions.
Recomanacions de seguiment dels títols oficials (REACU).

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
L’Equip Directiu aprova la planificació anual del centre, en la qual hi ha els terminis que cal tenir
presents en cas de voler portar a terme un canvi de l’oferta formativa. Aquest calendari és conegut per
totes les persones que tenen responsabilitat de gestió acadèmica.
L’equip de Gestió Acadèmica fa una reflexió sobre l’oferta vigent i la idoneïtat de mantenir-la o
modificar-la. Eleva la proposta a l’Equip Directiu perquè l’aprovi.
L’Equip Directiu aprova la proposta, si la considera adient, i l’eleva a la Junta de Govern del Rectorat,
d’acord amb el procés transversal de la URL.
Un cop la Junta de govern de la URL aprova l’oferta formativa, es comunica la decisió al centre, que
prepara la difusió i la comercialització dels títols.

SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
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El seguiment del procés el porta a terme el degà, que té en compte totes les propostes que li
fa arribar l’Equip Directiu.
La revisió i millora del procés pot tenir l’origen en la identificació de punts de millora interns
(FPCEE, la Fundació Blanquerna o la UQUIAT-URL).

Registres/evidències

Responsable

Acta de l’Equip Directiu amb la planificació anual

Equip Directiu

Informe de seguiment de centre

ED

Acta Junta de Govern amb l’aprovació de l’oferta

Junta de Govern de la URL

formativa
Web / difusió

Comunicació
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