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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és establir la manera en la qual es defineixen els perfils
d’ingrés a les titulacions, les condicions d’accés i els perfils de sortida dels titulats.

2. Àmbit d’aplicació
El present procés implica totes les de les titulacions oficials de grau i de postgrau que
s’imparteixen en la UAB.

3. Propietat del procés
El vicerector de Política Acadèmica és el propietari d’aquest procés_marc de la UAB
que dicta el funcionament global del mateix procés i, com a tal, n’és el responsable de
la supervisió i el seguiment, i de proposar a l’Equip de Govern de la UAB les
modificacions que estimi necessàries.
Els processos específics dels centres són propietat del degà o el director del centre,
que vetllarà per la supervisió i el seguiment del desenvolupament del procés en el seu
centre i proposarà accions de millora a l’Equip de Direcció del Centre. Aquelles
propostes de millora que afectin el “procés marc” es comunicaran al vicerector de
Política Acadèmica.

4. Documentació associada (inputs)
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials
Reial decret 1892/2008 d’ordenació de l’accés als ensenyaments universitaris
Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’accés als
ensenyaments oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques
espanyoles
Ordre EDU/268/2010, d’11 de febrer, que modifica a l’ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig
Ordre EDU/473/2010, de 26 de febrer, per la qual s’estableix el procediment d’accés als
ensenyaments oficials de grau per als estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
amb estudis homologables al títol de Batxiller espanyol
Normativa d’accés als estudis universitaris de grau (Acord del Consell de Govern del 7 d’abril
de 2010)

5. Documentació generada (outputs)
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Perfils d’ingrés i de graduació (contingut en les memòries dels títols)
Condicions d’accés, admissió i selecció (contingut en les memòries dels títols)

6. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs
acadèmic. La responsabilitat de l’esmentada revisió, així com de la implantació de les
propostes de millora, recau en el vicerector de Política Acadèmica.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:



Actualització dels perfils d’accés i de graduació de les titulacions.
Existència o no d’instruments per captar el perfil real dels estudiants
matriculats en una titulació.

7. Indicadors
Nombre i percentatge d’alumnes de nou ingrés que realitzen l’enquesta de perfil d’entrada,
desglossats per titulacions
Nombre de titulacions que disposen d’instruments per captar el perfil real dels estudiants
matriculats addicionals a l’enquesta de perfil d’entrada genèrica de la Universitat

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1 Activitats relacionades amb el disseny dels perfils d’ingrés i de
graduació dels estudiants de nou accés
8.1.1 Perfil d’ingrés
Durant l’elaboració de la proposta de Memòria dels títols, les comissions de Titulació, i
amb una anàlisi prèvia dels marcs de referència normatius i un estudi de la situació
actual de titulacions afins i de l’entorn social i professional, defineixen les
característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per a les
persones que desitgin començar els estudis. És important reflexionar sobre si l’alumnat
que accedeix a la titulació està motivat i té una formació acadèmica prèvia que
s’adequa a la titulació.
El procés d’aprovació de la proposta de Memòria s’especifica en el Procés PE3.

8.1.2 Condicions d’accés, admissió i selecció
GRAU

L’admissió a les universitats públiques espanyoles i les condicions d’accés als
ensenyaments universitaris oficials de grau estan regulades pel Reial decret
1892/2008, de 14 de novembre, i les ordres EDU/1434/2009, EDU/268/2010, i
EDU/473/2010.
Les proves d’accés a la universitat (PAU) es divideixen en dues fases:


La fase general, que té per objecte valorar la maduresa i les destreses bàsiques
que ha d’assolir l’estudiant en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments
oficials de grau. La superació de l’esmentada prova tindrà validesa indefinida.
D’aquesta fase s’obté la nota d’accés.



La fase específica, de caràcter voluntari, que permet millorar la qualificació
obtinguda en la fase general i té per objecte l’avaluació dels coneixements en uns
àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es volen cursar. La
validesa els esmentats coneixements es considera que es pot mantenir durant els

dos cursos acadèmics següents a la superació de la prova. D’aquesta fase s’obté
la nota d’admissió.
Els criteris d’accés i admissió a la universitat i les activitats de preinscripció
universitària a les titulacions de grau els dirigeix i coordina el Consell Interuniversitari
de Catalunya, a través de les oficines creades a tal efecte, garantint la igualtat de
condicions en el procés d’ingrés al primer curs dels estudis universitaris.
En virtut de l’article 14 del Reial decret 1892/2008, les universitats poden elevar el
paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica fins a 0,2 en aquelles
matèries que considerin més idònies. El Consell Interuniversitari de Catalunya publica
les esmentades ponderacions al seu portal.
La proposta d’elevar les ponderacions d’unes matèries concretes i la identificació de
les esmentades matèries correspon a l’Equip de Govern, d’acord amb els centres.
L’Equip de Govern recull els suggeriments dels centres i els presenta a la Comissió
Delegada del Consell de Govern corresponent per al seu debat i aprovació. L’Àrea
d’Assumptes Acadèmics és l’encarregada de fer arribar aquestes decisions als òrgans
autonòmics corresponents.
Les comissions de titulació, durant l’elaboració de la memòria, poden establir
condicions o proves d’accés específiques, denominades “Proves d’aptitud personal”,
regulades pel Reial decret 1892/2008. El procés d’aprovació de la Memòria del títol
s’especifica en el Procés PE3. La incorporació de proves d’aptitud personal
posteriorment a l’acreditació inicial del títol es realitza d’acord amb el Procés PC8 per
tractar-se d’una modificació.
MÀSTER

Les comissions de titulació, durant l’elaboració de la memòria, estableixen les proves
d’accés als estudis, així com els criteris d’admissió i els criteris i proves de selecció
que es preveuen. El Procés PE3 especifica els passos implicats en l’aprovació de la
proposta de memòria.

8.1.3 Activitats de preinscripció i assignació de places
GRAU

Per accedir al primer curs d’una universitat pública catalana és necessari procedir a la
preinscripció universitària.
La preinscripció universitària a Catalunya s’organitza en tres convocatòries: febrer,
juny i setembre. L’assignació de places es comunica als interessats a través de la
pàgina web de l’oficina d’orientació per a l’accés a la Universitat de la Generalitat de
Catalunya, seguint els requeriments establerts per la Llei orgànica de protecció de
dades.
Existeixen altres vies d’accés als títols de grau dirigides i coordinades per la mateixa
Universitat, com són l’accés per canvi d’estudis dins de la mateixa universitat, el canvi
d’universitat i/o d’estudis universitaris espanyols, l’admissió d’estudiants amb estudis
universitaris estrangers, l’accés per a majors de 25 anys, l’accés per a majors de 45
anys i l’accés mitjançant acreditació d’experiència professional.
Totes aquestes vies d’accés estan regulades per la Normativa d’accés als estudis de
grau de la UAB. L’aplicació dels procediments concrets d’accés és responsabilitat de
l’Àrea d’Assumptes Acadèmics.
MÀSTER

La gestió de la preinscripció als estudis de màster és responsabilitat de l’Escola de
Postgrau de la UAB.
Finalitzat el període d’inscripció, la llista d’estudiants preinscrits s’envia al coordinador
de la titulació. L’aplicació dels criteris de selecció i l’execució de les eventuals proves
de selecció definides en la memòria del títol correspon a l’Equip de Coordinació del
Màster. Els resultats es remeten a la Comissió de Coordinació del Màster per a la seva
aprovació definitiva.

8.1.4 Perfil de graduació
S’entén per “perfil de graduació” el conjunt de coneixements i competències que han
de tenir els alumnes en concloure un programa d’ensenyament.
La definició dels perfils de graduació la realitzen les comissions de titulació
encarregades del disseny de noves propostes d’ensenyament, en el marc de
l’elaboració de la memòria de títol que cal presentar per a la verificació (Procés PE3).

8.2 Difusió dels perfils d’ingrés, graduació i accés
La informació sobre els perfils d’ingrés i graduació, accés i proves de selecció requerits
en les titulacions es pot consultar a través del portal UAB.
L’Àrea de Comunicació i Promoció és l’encarregada del manteniment d’aquesta
informació.

8.3 Revisió i actualització dels perfils d’ingrés i de graduació
Les comissions de Docència i Coordinació de la titulació revisen periòdicament el perfil
d’ingrés i de graduació en el marc de les activitats relacionades en el Procés PC7 de
seguiment, avaluació i millora de les titulacions.
Els perfils d’ingrés que figuren en les memòries de les titulacions es comparen amb els
perfils reals d’ingrés dels estudiants matriculats a través dels resultats de les
enquestes que, durant el procés de matrícula, es demana a l’estudiant que ompli. Els
perfils de graduació es comparen amb les dades sobre inserció laboral de què es
disposa (Procés PS7).
Si es considera necessària l’actualització dels perfils, s’inicia el procés de modificació
del títol d’acord amb el Procés PC8.

8.4 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Centres i departaments

Sancionen la definició dels perfils d’ingrés i
graduació proposats per la Comissió de la
Titulació que elabora la Memòria de la
titulació (Procés PE3).

Agents socials (ocupadors)

La seva opinió sobre els perfils dels titulats és
escoltada en les reunions dels Focus Groups
(Procés PS6) i en les reunions amb els
coordinadors de les titulacions en el marc del
procés PC3.

Estudiants, professors, PAS, degans,
directors de centres, directors de departament
i coordinadors de titulacions

Debats en les Comissions delegades de la
Junta de Centre.
Debats en les Comissions delegades del
Consell de Govern.

8.5 Informació pública
Tant els perfils d’ingrés com els perfils de graduació i les condicions d’accés a cada
titulació estan especificats a la Fitxa de la titulació. L’esmentada Fitxa és accessible a
través del portal UAB, www.uab.cat→ Estudis de Grau o www.uab.cat→ Màsters i
postgraus.

8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada a través de la
participació dels dits col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions de debat
següents:




Comissions de Docència i de Coordinació de les titulacions.
Comissions delegades de la Junta del Centre.
Comissions delegades del Consell de Govern.

9. Flujograma: Definición de perfiles de ingreso, egreso y acceso a los estudios (PC1)
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