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1. Resultats acreditació a la UAB
31 gener 2017

Resultats UAB

Comparació SUC

Eines

Centres propis i adscrits:
No Acreditat

Acreditat amb
condicions

Acreditat

Acreditat progrés
d’excel·lència

Total

Graus

0 (0%)

0 (0%)

35 (87,5%)

5 (12,5%)

40 (100%)

Màster

0 (0%)

1 (2%)

38 (64%)

20 (34%)

59 (100%)

Total UAB

0 (0%)

1 (1%)

73 (74%)

25 (25%)

99 (100%)

Titulacions

Centres propis: Graus 36 acreditats/25 en procés/1 pendent – MU 53 acreditats/8 en procés/15 pendents
No Acreditat

Acreditat amb
condicions

Acreditat

Acreditat progrés
d’excel·lència

Total

Graus

0 (0%)

0 (0%)

31 (86%)

5 (14%)

36 (100%)

Màster

0 (0%)

1 (2%)

32 (60%)

20 (38%)

53 (100%)

Total UAB

0 (0%)

1 (1%)

63 (71%)

25 (28%)

89 (100%)

Titulacions

1. Resultats acreditació a la UAB
31 gener 2017

Resultats UAB

Estàndards més valorats:
• Informació pública
• Professorat
• Resultats acadèmics

Comparació SUC

Eines

Estàndards menys valorats:
Implantació del SGIQ
Programa formatiu:
(coordinació i perfil d’accés)
Sistemes de suport (orientació)

1. Resultats acreditació a la UAB
31 gener 2017

Resultats UAB
Universitat

No acreditat

UAB
UB
UPF
UdG
UPC
URV
URL
UdL
UVic-UCC
UOC
UIC
UAO CEU
Total SUC

0 (0%)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(5%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)

Comparació SUC
Acreditat amb
condicions

1 (1%)
12
2
2
5
8
0
1
5
2
1
0
39

(13%)
(5%)
(5%)
(13%)
(22%)
(0%)
(3%)
(25%)
(13%)
(7%)
(0%)
(8%)

Eines

Acreditat

Acreditat progrés
d’excel·lència

Total

73 (74%)

25 (25%)

99 (100%)

61 (64%)
25 (60%)
36 (88%)
29 (73%)
23 (64%)
27 (90%)
27 (87%)
13 (65%)
14 (88%)
13 (93%)
5 (100%)
346 (74%)

23 (24%)
15 (36%)
3 (7%)
6 (15%)
5 (14%)
3 (10%)
3 (10%)
1 (5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
84 (18%)

96
42
41
40
36
30
31
20
16
14
5
470

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

1. Resultats acreditació a la UAB
31 gener 2017

Resultats UAB

Comparació SUC

Nombre titulacions

Eines

% titulacions

100

100%

90

90%

80

80%

70

70%

60

60%

50

50%

40

40%

30

30%

20

20%

10

10%

0

0%

No acreditat

Acreditat amb condicions

No acreditat

Acreditat amb condicions

Acreditat

Acreditat progrés d'excel·lència

Acreditat

Acreditat progrés d'excel·lència

1. Resultats acreditació a la UAB
Resultats UAB

Comparació SUC

Sistema d’indicadors de qualitat (SIC)

Portal informes

Portal EUC

Winddat

Eines
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2. Escenari post-acreditació
Seguiment biennal

Certificació SGIQ

Nou Marc VSMA

Acreditació centres

Versió 2016 Guia de seguiment d’AQU:




Alineació amb el procés d’acreditació: estàndards i informes de seguiment
de centre
El procés de seguiment anual de titulacions de grau i de màster universitari
acreditats pot, opcionalment, passar a ser biennal
modificacions
substancials biennals.
Revisió als 2 anys dels estàndards d’acreditació “en condicions”
possibilitat de canviar la valoració.

2. Escenari post-acreditació
Seguiment biennal

Certificació SGIQ

Nou Marc VSMA

Acreditació centres



Disseny SGIQ (programa AUDIT) seguint els ESG

Certificat AQU (2010)



Implantació SGIQ centres (2014-2017)

Informe d’acreditació (processos VSMA + procés recollida d’indicadors +
procés recollida satisfacció + procés revisió SGIQ)



Certificació implantació SGIQ centres-voluntari (>=2018): comprovar que el
sistema està implantat en el centre i que és adequat per a l’assegurament de la
qualitat. Requisits:

titulacions amb graduats

disseny del SGIQ certificat AUDIT

almenys 1 revisió del SGIQ

2. Escenari post-acreditació
Seguiment biennal

Certificació SGIQ

Nou Marc VSMA

Acreditació centres

Marc VSMA

Actual

Nou

Verificació

Avaluació-AQU

1. Avaluació-AQU
2. Avaluació-Universitat/Clúster

Seguiment

Informe de seguiment

Indicadors amb sistema d’alarmes

Modificació

No substancials-Universitats
Substancials-Avaluació AQU

1. No substancials-Universitats
2. Substancials-Universitat/Clúster

Avaluació-AQU

1. Avaluació-AQU
2. Avaluació internacionalReconeixement AQU (€)
3. Acreditació institucional-AQU

Acreditació

2. Escenari post-acreditació
Seguiment biennal

Certificació SGIQ

Nou Marc VSMA

Acreditació centres

RD 420/2015, de 29 de maig, de creació, autorització i acreditació d’universitat i centres
universitaris

Acreditació institucional centres :
 Requisits primera acreditació institucional:
 50% titulacions acreditades
 Certificació implantació SGIQ
 Efecte post acreditació institucional:
 Sincronització del calendari d’acreditació de les titulacions i del calendari
d’acreditació institucional del centre
 L’acreditació institucional implicarà l’acreditació automàtica de les titulacions
del centre
 Renovació de l’acreditació institucional cada 5 anys
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Estat implantació SGIQ als centres
Revisió periòdica del SGIQ
Presentació de la Guia de certificació del SGIQ d’AQU

4. Gestió de la qualitat als centres

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Tots els SGIQs del centres disposen del procés:
PE2- Definició, desplegament i seguiment del SGIQ, que estableix la revisió del propi
sistema de qualitat:


Periodicitat (anual)



Responsable del procés (normalment, el responsable de qualitat del centre)



Informe de revisió

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Revisió de cadascun dels processos del SGIQ:
 qui – propietari/ària del procés
 quan – quan finalitzi el procés
 què:
 descripció revisió
 valoració funcionament procés
 pla de millora

Revisió global del SGIQ
 qui – responsable de qualitat
 quan – quan finalitzi un curs acadèmic (seguiment)
 què:
 descripció revisió
 valoració funcionament del sistema
 pla de millora

Guia certificació

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Guia de certificació del SGIQ d’AQU

Condicions prèvies per a la sol·licitud:





Que el centre disposi de titulacions amb graduats
Disseny del SGIQ certificat AUDIT
SGIQ implantat
Almenys 1 revisió del SGIQ i, si escau, s’ha posat en marxa un pla de millores

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Guia de certificació del SGIQ d’AQU
Procediment (duració estimada entre 6 i 9 mesos):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sol·licitud de certificació-Centre
Planificació de la visita-AQU
Aportació documentació-Centre (3 mesos abans de la visita externa)
Anàlisi preliminar, visita prèvia i informe preliminar-AQU (màxim 6 setmanes
després de l’aportació de documentació)
Aportació extra documentació-Centre
Visita externa i audiències-Centre i AQU (1 dia o 2 dies)
Informe previ d’avaluació externa-AQU (màxim 6 setmanes després visita)
Presentació d’al·legacions-Centre (màxim 20 dies després informe previ)
Informe definitiu d’avaluació externa-AQU (màxim 20 dies després al·legacions)

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Guia de certificació del SGIQ d’AQU
Documentació que aportarà el centre:





Manual del SGIQ
Indicadors vinculats al SGIQ
Registres generats pel SGIQ, per exemple informes de revisió, plans de millora...

Documentació que aportarà AQU:





Informe avaluació disseny SGIQ
Informes generats dins de l’avaluació del processos del Marc VSMA-Portal informes
Autoinforme d’acreditació
Indicadors de les titulacions-Winddat

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Guia de certificació del SGIQ d’AQU
Visita prèvia: mínim, responsable del centre i el responsable de qualitat del centre

Comitè d’avaluació externa (CAE):
 Mínim 2 experts en sistemes de garantia de la qualitat (1 docent)
 1 Expert metodològic (persona unitat tècnica de qualitat o agència de qualitat no
catalana)
 1 Estudiant
Audiències:
 Equip directiu
 Comissió de garantia de qualitat
 Membre unitat de qualitat
 Coordinadors/es de titulació
 Estudiants

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

Dimensions que s’avaluen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisió i millora del SGIQ
Disseny, revisió i millora dels programes formatius
Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants
Personal acadèmic
Recursos materials i serveis
Informació pública

3. Procés certificació SGIQ centres
1. Revisió i millora del SGIQ

Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

DIMENSIÓ: El centre disposa d’un SGIQ amb els seus processos implantats,
que inclou processos per a la seva revisió i millora contínua:
1.1 Els processos del SGIQ, que donen resposta a les dimensions del programa AUDIT i a les fases del marc VSMA,
estan implantats.
1.2. El mapa de processos del SGIQ és coherent amb els processos implantats i amb les interrelacions definides entre
ells.
1.3 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables dels processos per a la
revisió i la millora del SGIQ.
1.4 Hi ha un sistema de gestió de la documentació del SGIQ que permet accedir fàcilment a la versió actualitzada dels
documents que es generin.
1.5 Hi ha un sistema de gestió de la informació que permet la recollida àgil, completa i representativa de dades i
d’indicadors derivats de la implantació dels processo i el seu fàcil accés.
1.6 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els processos són eficients i complets i que el SGIQ es
revisa i, si escau, es millora de manera periòdica.

3. Procés certificació SGIQ centres
2. Disseny, revisió i millora dels
programes formatius

Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

DIMENSIÓ: El centre té implantats processos per al disseny, la revisió i la
millora dels programes formatius i, si escau, l’extinció d’aquests programes,
com també per al conjunt de les accions d’avaluació que es realitzin en el marc
VSMA:
2.1 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables
dels processos per al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius.
2.2 Les accions d’avaluació realitzades en el context del marc VSMA es duen a terme segons
els processos del SGIQ implantats.
2.3 Es recull informació per a la revisió i la millora dels programes formatius.
2.4 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els programes formatius es revisen
i, si escau, es milloren de manera periòdica.

3. Procés certificació SGIQ centres
3. Sistemes de suport a
l’aprenentatge i d’orientació als
estudiants

Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

DIMENSIÓ: El centre té implantats processos que afavoreixen l’aprenentatge
dels estudiants:
3.1 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables dels
processos relacionats amb els sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants.
3.2 Les accions de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants (per exemple, proves d’accés,
criteris d’admissió, TFE, etc.) es duen a terme segons els processos del SGIQ implantat.
3.3 Es recull informació per a la revisió i la millora dels sistemes de suport a l’aprenentatge i
d’orientació als estudiants.
3.4 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els sistemes de suport a l’aprenentatge i
d’orientació als estudiants es revisen i, si escau, es milloren de manera periòdica.

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

4. Personal acadèmic

DIMENSIÓ: El centre té implantats processos que asseguren la competència i
la qualificació del personal acadèmic:
4.1 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables
dels processos relacionats amb el personal acadèmic.
4.2 Els processos del SGIQ associats al personal acadèmic estan interrelacionats amb el
programa DOCENTIA de la universitat.
4.3 Es recull informació per a la revisió i la millora de la gestió dels recursos docents.
4.4 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la gestió dels recursos docents es
revisa i, si escau, es milloren de manera periòdica.

3. Procés certificació SGIQ centres
5. Recursos materials i serveis

Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

DIMENSIÓ: El centre té implantats processos per a la gestió dels recursos
materials i dels serveis relacionats amb els programes formatius:
5.1 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables
dels processos relacionats amb els recursos materials i els serveis.
5.2 Es recull informació per a la revisió i la millora de la gestió dels recursos materials i dels
serveis.
5.3 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la gestió dels recursos materials i
dels serveis es revisa i, si escau, es milloren de manera periòdica.

3. Procés certificació SGIQ centres
Estat implantació

Revisió SGIQ

Guia certificació

6. Informació pública

DIMENSIÓ: El centre té implantats processos que garanteixen la publicació
d’informació completa i actualitzada sobre els programes formatius:
6.1 Hi ha evidències clares i contínues del grau d’adequació, nivell i lideratge dels responsables
dels processos relacionats amb la informació pública.
6.2 Es recull informació per a la revisió i la millora de la informació pública.
6.3 Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la informació pública es revisa i, si
escau, es milloren de manera periòdica.

4. Gestió de la qualitat als centres

Qualitat docent UAB
1.
2.
3.
4.

Resultats del procés d’acreditació a la UAB
Escenari post-acreditació
Procés de certificació del SGIQ dels centres
Gestió de la qualitat als centres:
•
•
•
•

Comissió de qualitat
Sistema d’indicadors i quadre de comandament
Eines de gestió del SGIQ i de la documentació
Calendari de la qualitat

4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Sistema indicadors

Eines gestió

Calendari qualitat

Comissió delegada de la Junta de Facultat
Composició mínima recomanada:
 Degà/ana o vicedegà/ana i responsable qualitat
 Coordinadors/es titulacions (mínim 1 grau i 1 màster)
 Professorat (mínim 1 grau i 1 de màster)
 Estudiants (mínim 1 grau i 1 màster)
 PAS amb responsabilitat de qualitat

4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Sistema indicadors

Eines gestió

Calendari qualitat

Proposta de funcions mínimes:






Elaboració, actualització i seguiment de la política i objectius de qualitat del centre
Vetllar per la difusió i la implantació de la política i objectius de qualitat
Elaboració, actualització i revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC)
del centre
Vetllar per la difusió i la implantació del SGIQ
Definir i vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del
centre

4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Sistema indicadors

Eines gestió

Calendari qualitat

 Sistema d’indicadors del centre: és el conjunt d’indicadors i documentació generada que
consten als processos del SGIQ del centre:
• Identificació
• Procés que el genera
• Responsable recollida/actualització
• Repositori

 Quadre de comandament del centre: és un subconjunt d’indicadors estratègics del
centre:
• Identificació

4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Sistema indicadors

Funcions de l’eina de gestió del SGIQ:
 Revisió i manteniment del sistema

 Repositori d’indicadors i d’evidències
 Generador d’informes de:
• Seguiment
• Acreditació
• Revisió del SIGQ

Eines d’altres universitats:
 UNIKUDE (Universidad del País Vasco)

Eines gestió

Calendari qualitat

Cartera de projectes TICS UAB:
Presentació sol·licitud d’eina de
gestió del SGIQ: 2014, 2015 i 2016

4. 4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Procés
Verificació

Gener

Febrer

Març

Sistema indicadors

Any 1
Abril
Maig
Juny
Aprovació
Elaboració Memòria
memòria

Només quan hi
hagi propostes

Proposta

Temporalitat
variable

Elaboració autoinforme

Seguiment
Modificació
Acreditació

Exp. Púb.
Aprovació

Revisió SGIQ

Informatització

MU
Informatització plans d'estudis

Calendari qualitat

Any 2
Febrer

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener
Març
Difusió preRUCT
Al·legacions
inscripció
Biennal post
Elaboració informe Aprovació
acreditació
seguiment
informe
3r termini
1r termini
2n termini
no subst.
Visita
Al·legacions
Al·legacions
externa
Elaboració informe Aprovació
revisió SGIQ
informe

Graus

Guies docents

Juliol

Eines gestió

4. Gestió de la qualitat als centres
Comissió qualitat

Sistema indicadors

Eines gestió

Calendari qualitat

Informació i contacte

Oficina de Qualitat Docent
Web de la qualitat docent

oqd@uab.cat

93.581.23.86

@oqd_UAB

