DIRECTRIUS PER AL SEGUIMENT DE LES TITULACIONS
OFICIALS DE GRAU I MÀSTER
Objectius
El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials
(Marc VSMA)1 està arribant al seu total desplegament amb l’inici de les acreditacions l’any
2014. A més, cal tenir en compte que l’experiència acumulada els darrers anys en el procés de
seguiment evidencia una generalització en la integració dels processos de seguiment dins dels
sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de les universitats. Per aquests motius,
sembla oportú que, tal com es fa en la majoria de sistemes universitaris europeus, l’activitat
avaluadora d’AQU Catalunya quant a les titulacions es focalitzi en el procés d’acreditació.
Atès que totes les titulacions hauran de passar pel procés d’acreditació, l’objectiu d’aquest
document és establir les directrius en què es fonamentarà el seguiment de les titulacions a
partir del 2014, tant pel que fa a allò que hauran de realitzar les universitats com a la tasca que
haurà de desenvolupar AQU Catalunya.

Seguiment de titulacions per part dels centres docents
El seguiment de les titulacions és un procés fonamental del SGIQ dels centres docents i, en
conseqüència, una eina de millora imprescindible. A més, aquests anys han servit per introduir
aquesta cultura d’una forma estandarditzada i continuada, i s’ha aconseguit una veritable
integració en el sistema de gestió intern dels ensenyaments.
Així mateix, l’experiència acumulada, el llançament del WINDDAT per part d’AQU Catalunya, la
necessitat de portar a terme el seguiment dels programes de doctorat en el mateix marc i, en
especial, el llançament del procés d’acreditació de les titulacions universitàries, fan necessari
un seguit d’actualitzacions del procediment utilitzat fins ara. Concretament, es considera oportú
realitzar les accions següents:

1. Actualització de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster
Aquesta actualització ha de tenir en compte els aspectes següents:
 Fer més evident l’harmonització i la correspondència dels estàndards utilitzats en el
procés de seguiment de les titulacions amb els definits al document Directrius per a
l’acreditació de graus i màsters.
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 Definir els informes de seguiment dels centres docents (ISCD)2 a partir de la integració
dels informes de seguiment de les titulacions (IST) que es realitzaven fins ara. Aquests
informes hauran d’estar alineats amb els autoinformes requerits en el procés
d’acreditació.
 Establir que els informes de seguiment anuals (IST o ISCD, segons el cas) siguin les
evidències principals que s’utilitzaran en el procés d’acreditació. D’aquesta manera, en
el procés d’acreditació cada centre docent només caldrà que, fonamentalment, aporti
les evidències referents al desenvolupament de l’activitat acadèmica (assignatures,
pràctiques i treballs finals).
 Integrar totes les dades i els indicadors utilitzats durant el procés de seguiment amb els
definits en les diferents guies d’avaluació, i que es puguin consultar i extreure
directament des del WINDDAT.
En tot cas, la Guia no modificarà cap dels aspectes procedimentals del seguiment de les
titulacions. Únicament es posarà l’èmfasi en l’obligatorietat d’elaborar-los anualment i d’acord
amb el calendari establert, per tal que, una vegada es disposi dels valors dels indicadors
necessaris i de les observacions fruit d’aquests informes, hi hagi un marge temporal suficient
per proposar modificacions a la programació del curs següent.

2. Elaboració de la Guia per al seguiment dels programes de doctorat
De la mateixa manera que en els estudis de grau i màster, es fa necessari elaborar una guia
per al seguiment dels programes de doctorat, que s’integri al màxim en el procediment
d’acreditació que es pugui preveure.

3. Millora de les pautes de traspàs d’informació entre universitat i AQU Catalunya
El procés de seguiment de les titulacions universitàries va completar la seva tercera
convocatòria el 2013 i, per tant, AQU Catalunya ha pogut comprovar el grau de
desenvolupament d’aquest procés i ha proposat a les universitats nombroses accions per a la
seva millora.
D’altra banda, tot tenint present l’inici de l’acreditació de les titulacions i de la certificació dels
SGIQ, sembla evident que cal focalitzar més els esforços d’avaluació en el desenvolupament i
els resultats dels ensenyaments que no pas en el seu procés de disseny i implantació, que ja
hauria d’estar totalment implementat.
D’aquesta manera, i atès que els informes de seguiment de les titulacions (IST) o posteriorment
els informes de seguiment dels centres docents (ISCD) són unes de les evidències més
importants en l’acreditació i seran tingudes en compte per part dels comitès d’avaluació externs
(CAE), ja no es considera necessari que AQU Catalunya elabori de forma generalitzada els
informes d’avaluació de seguiment de les titulacions (IAST).
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Aquests informes poden organitzar-se per centres docents o bé per àmbits, segons es consideri més oportú. En tot

cas, agruparan aquelles titulacions que tinguin molta informació comuna.
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Atès que aquests informes no seran avaluats, sinó que formen part del sistema de millora
contínua de cada universitat, i malgrat que serà necessari que el centre docent en faci el
seguiment anual, no seran recollits de forma generalitzada per AQU Catalunya un cop
superada la primera acreditació de la titulació, però sí que s’hauran de posar a la seva
disposició si així ho requereix. En els casos en què la Comissió d’Avaluació de la Qualitat
d’AQU Catalunya ho estableixi (per exemple, titulacions que mereixen una atenció especial)
d’acord amb els resultats del procés d’acreditació, serà obligatori continuar trametent els
informes de seguiment a l’Agència. AQU Catalunya es reserva la possibilitat de sol·licitar-los
sempre que calgui.
AQU Catalunya continuarà recollint els informes de seguiment de la universitat (ISU), els quals
serviran, entre altres aspectes, per assegurar l’efectivitat de la realització dels IST o dels ISCD.
Així, si fos el cas, caldrà especificar a l’ISU les incidències que hi hagi pogut haver en
l’elaboració i l’aprovació dels IST o dels ISCD.

4. Elaboració de les Directrius per a l’avaluació focalitzada de títols i àmbits
A sol·licitud de qualsevol dels actors del sistema (universitats, Secretaria d’Universitats i
Recerca, AQU Catalunya), l’Agència té la pretensió de realitzar avaluacions focalitzades d’un
conjunt d’estudis concrets o àmbits específics. L’objectiu és analitzar una problemàtica
específica que hi pugui haver en un determinat estudi, una oportunitat de millora, etc.
Aquesta possibilitat pren molta rellevància en un moment en què l’Agència, arran justament
dels IST però també de l’inici del procés d’acreditació, disposa de molta informació de tots els
estudis del sistema. És per això que es dissenyarà un procés d’avaluació amb experts —si
escau per la temàtica, també internacionals—, fonamentat en les memòries de verificació, els
indicadors del WINDDAT, els informes de seguiment i els informes d’acreditació, que permeti
portar a terme valoracions de titulacions específiques del sistema universitari català.
Aquest nou procés s’establirà al document Directrius per a l’avaluació focalitzada de títols i
àmbits.

Accions, organització i calendari
Tal com s’ha descrit, a partir d’aquest nou plantejament, AQU Catalunya elaborarà els
documents següents:


Actualització de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster



Guia per al seguiment dels programes de doctorat



Directrius per a l’avaluació focalitzada de títols i àmbits

A partir del 2014 l’Agència, de forma generalitzada, únicament recollirà els IST que encara no
han passat pel procés d’acreditació. És a dir, si no s’estableix específicament el contrari durant
el procés d’acreditació, una vegada una titulació hagi superat la primera acreditació, no caldrà
fer arribar a AQU Catalunya anualment l’IST.
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A partir de la primera acreditació, llevat que la universitat consideri oportú fer-ho abans,
únicament caldrà realitzar un únic ISCD anual. D’aquesta manera, els ISCD aniran substituint
progressivament els IST.
A partir del 2014, als ISU, que continuarà recollint AQU Catalunya, caldrà especificar-hi les
incidències que hi hagi pogut haver en l’elaboració i l’aprovació dels IST o dels ISCD.
També a partir del 2014, l’Agència deixarà de generar els IAST i únicament generarà els
informes d’avaluació de seguiment de la universitat (IASU).
A partir del 2015, AQU Catalunya iniciarà l’avaluació focalitzada de títols i àmbits, en funció de
les sol·licituds rebudes, de les acreditacions transversals de sistema que es puguin fer cada
any i de les disponibilitats pressupostàries. En tot cas, aprofitant l’acreditació transversal de tots
els màsters de formació de professorat del sistema durant el 2014, es durà a terme una
avaluació global seguint el que s’estableixi al document Directrius per a l’avaluació focalitzada
de títols i àmbits.
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