Tipologia de modificacions de Programes de Doctorat*

Capítol memòria

Apartat memòria

Àmbit de la modificació

Procés a que afecta

Tipus de modificació

1.1 Denominació del títol

Denominació

Verificació

El canvi en la denominació del títol comporta l’extinció de l’anterior i la verificació del nou.

1.1 Denominació del títol

Nivell

Verificació

El canvi de nivell del títol comporta la verificació del nou títol i l’extinció de l’anterior.

1.1 Denominació del títol

ISCED

Seguiment

Universitat

Verificació

Centre

Modificació

Col·laboracions

Seguiment

1.3 Places de nou ingrés

Places de nou ingrés

Seguiment

1.3 Places de nou ingrés

Places de nou ingrés

Modificació

1.4 Normes de permanència

Normes de pemanència

Seguiment

Llengües d’impartició

Seguiment

1.2 Identificació del sol·licitant i les entitats
col·laboradores
1.2 Identificació del sol·licitant i les entitats
col·laboradores
1.2 Identificació del sol·licitant i les entitats
col·laboradores

Capítol I. Descripció del
títol

1.5. Justificació
1.5. Justificació
1.5. Justificació
1.5. Justificació

1.5. Justificació

Capítol II.
Competències

Capítol III. Accés i
admissió d’estudiants

Capítol IV. Activitats
formatives

Capítol V. Organització
del Programa

Capítol VI. Recursos
Humans

Interès del programa relacionat amb
les necessitats de programació en el
marc del SUC
Potencialitat Interna de la institució
per desenvolupar el programa
Aval del programa a través de
referents externs
Estratègia d’R+D+I, àmbit de
coneixement i titols universitaris, i
recursos humans
Informació pública sobre comitè de
direcció, reglament intern i codi de
bones pràctiques

Seguiment
Seguiment
Seguiment
Seguiment

Seguiment

Els canvis en els ISCED es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el
títol.
El canvi d’universitat responsable o els canvis en les universitats participants en un títol conjunt comporten l’extinció del títol antic i la
verificació del nou. En conseqüència, si un títol deixa de ser conjunt o passa a ser-ho, s’ha de sotmetre a un nou procés de verificació.
El canvi de centre que imparteix el títol, sempre que pertanyi a la mateixa universitat que expedeix el títol, s'ha de sotmetre a un procés
de modificació
Els canvis en les col·laboracions del programa amb institucions i/o empreses es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen
quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el títol.
El canvi del nombre de places de nou ingrés que s’ofereixen en un període de 6 anys s’ha de comunicar en el procés de seguiment i
s’actualitza quan s’ha d’introduir una modificació substancial al títol. Les places de nou ingrés han de ser públiques.
Si el canvi supera el 25% en un període de 6 anys, s’haurà de sotmetre al procediment de modificació. Les places de nou ingrés han de
ser públiques.
Els canvis en les normes de permanència es recullen en l’informe de seguiment (d’universitat si canvia la normativa de la universitat o de
titulació si només afecta aquell títol) i s'actualitzen en l’aplicació informàtica quan s'introdueixin modificacions substancials. Les normes
han de ser públiques.
Els canvis en les llengües d’impartició es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial en el títol.
Els canvis en la redacció sobre l'interés del títol en relació al sistema universitari de Catalunya es comuniquen en el procés de seguiment
i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el títol.
Els canvis en la redacció sobre la potencialitat Interna de la institució per desenvolupar el programa es comuniquen en el procés de
seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el títol.
Els canvis en la redacció sobre l'aval del programa a través de referents externs es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen
quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el títol.
Els canvis en la estratègia d'I+D+I, en l'àmbit de coneixement i els títols que ofereix, o en els recursos humans tant acadèmics i
investigadors com d'administració i seves, es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial en el títol.
Els canvis en la informació públia sobre el comitè de direcció, i la seva composició i funcions, el reglament intern de l'escola i el seu
codi de bones pràctiques es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el
títol.
Els canvis menors, per exemple en la millora de la redacció de les competències o en la millora de la seva estructura per evitar
encavalcaments sense que alteri els objectius del programa, s’han de sotmetre al procés de modificació.
Els canvis significatius en les competències que han d’assolir els estudiants del títol comporten una nova verificació, atès que canvien la
naturalesa i els objectius.
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Perfil ideal de l'estudiant d'ingrés

Perfil d'ingrés

Modificació

Els canvis en el perfil d'ingrés s’han de comunicar a través del procés de modificació del títol per a la seva avaluació.

X

3.1. Informació prèvia a la matriculació i
procediments d’acollida i d’orientació

Informació prèvia a la matriculació i
Seguiment
procediments d’acollida i d’orientació

Els canvis en els sistemes d’informació prèvia als estudiants que té la universitat es documenten en el procés de seguiment i
s’actualitzen a l’aplicació quan s’ha d’introduir una modificació substancial en el títol.

X

3.2. Vies, requisits i criteris d’accés i d’admissió

Requisits d’accés i criteris
d’admissió

Modificació

3.4. Complements de formació

Complements de formació

Modificació

4.1 Activitats formatives

Activitats obligatòries

Modificació

4.1 Activitats formatives

Activitats optatives

Seguiment

4.2 Planificació temporal

Planificació temporal

Seguiment

4.3 Procediments d’avaluació

Procediments d’avaluació

Seguiment

4.4 Accions de mobilitat

Accions de mobilitat

Seguiment

5.1 Accions de forment de la direcció de tesis

Foment de la direcció de tesis

Seguiment

5.1 Accions de forment de la direcció de tesis

Guia de bones pràctiques

Seguiment

5.2 Procediment de seguiment

Seguiment del doctorand

Seguiment

5.2 Procediment de seguiment

Model de compromís

Seguiment

Els canvis en els requisits que estableixen les titulacions per a l’accés i en els criteris per a l’admissió dels estudiants s’han de comunicar
a través del procés de modificació del títol per a la seva avaluació. Els requisits i criteris d'admissió han de ser públics.
La incorporació de complements formatius o els canvis en els complements formatius comporten una modificació del programa de
doctorat.
Els canvis en més del 50% de les activitats formatives de caràcter obligatori que formen part del programa en un període de 6 anys
s’han de sotmetre al procés de modificació. S’inclou en aquest cas el fet que el programa proposi incloure activitats formatives
obligatòries de nou, o bé proposi eliminar totes les establertes fins al moment.
Els canvis en les activitats formatives de caràcter optatiu es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una
modificació substancial.
Els canvis en la planificació temporal es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial.
Els canvis en els procedimients d'avaluació es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial.
Els canvis en les actuacions, criteris i procediments de les accions de mobilitat es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan
s’ha d’introduir una modificació substancial.
Els canvis en els procediments de supervisió de tesis es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una
modificació substancial.
Els canvis en la guia de bones pràctiques es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial. La guia de bones pràctiques ha de ser pública
Els canvis en els procediments de seguiment del doctorand es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir
una modificació substancial. Els procediments de seguiment han de ser públics
Els canvis en el model de compromís es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial. El model de compromís ha de ser públic
Els canvis en la normativa relativa a la lectura de tesis doctorals es recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha
d’introduir una modificació substancial. La normativa ha de ser pública.
Els canvis menors en l’adscripció i la composició de línies i grups de recerca al programa de doctorat es recullen en el procés de
seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial.
Quan els canvis en les línies d’investigació (ampliació o disminució) comportin una modificació superior al 25% en un període de 6 anys,
s’han de sotmetre al procés de modificació.
Quan els canvis en el professorat comportin una modificació de la plantilla de professorat superior al 25% en un període de 6 anys,
s’han de sotmetre al procés de modificació. Només es comptabilitzen les altes en el càlcul del %.

Línies d’investigació

Modificació

6.1 Línies, equips d’investigació i professorat

Equips d’investigació

Modificació

X

X

Verificació

6.1 Línies, equips d’investigació i professorat

X

X

Modificació

Seguiment

X

X

Adequació i nivell de les
competències

Línies i equips d’investigació

X
procés verificació

Formulació de les competències

6.1 Línies, equips d’investigació i professorat

Aprovació Comissió
de Doctorat (CD) +
avaluació AQU

procés verificació
X

2.2 Adequació i nivell de les competències

Seguiment

Aprovació Junta
Permanent (JP)

procés verificació

2.1 Formulació de les competències

5.3 Normativa per la presentació i la lectura de Normativa per la presentació i
tesis doctorals
lectura de tesis

Comunicació OQD

procés verificació

Capítol VI. Recursos
Humans

Capítol VII. Recursos
materials i de suport
disponibles per als
doctorands

Capítol VIII. Revisió,
millora i resultats del
Programa de Doctorat

6.2 Mecanismes de còmput de la tasca de
tutoria i direcció de tesis

Mecanismes de còmput de la tasca
de tutoria i direcció de tesis

Seguiment

Els canvis en els mecanismes de còmput de la tasca de tutorització i direcció de tesis es recullen en el procés de seguiment i
s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació substancial.

X

X

X

7.1 Recursos materials

Recursos materials

Seguiment

Els canvis en la dotació de recursos materials en el programa de doctorat es notifiquen i analitzen en el procés de seguiment. Quan s’ha
d’introduir una modificació substancial, s’actualitzen.

X

X

X

7.2 Serveis de suport

Serveis de suport

Seguiment

Els canvis en els serveis de suport del programa de doctorat es notifiquen i analitzen en el procés de seguiment. Quan s’ha d’introduir
una modificació substancial, s’actualitzen.

X

X

X

8.1 Sistema de Garantia de Qualitat

Sistema de garantia de la qualitat i
estimació de valors quantitatius

Seguiment

Els canvis en el sistema de garantia de la qualitat del programa es recullen en el procés de seguiment i se n’actualitza la informació
quan s’ha d’introduir una modificació substancial.

X

X

X

8.2 Seguiment de doctors titulats

Procediment per al seguiment dels
doctors titulats

Seguiment

X

X

X

8.3 Previsió de resultats del programa

Previsió de resultats del programa

Seguiment

X

X

X

Persones associades al títol

Seguiment

X

X

X

Adreça a efectes de notificació

Seguiment

X

X

X

Altra informació

Els canvis en el procediment per al seguiment dels doctors titulats es recullen en el procés de seguiment i se n’actualitza la informació
quan s’ha d’introduir una modificació substancial.
Els canvis en la previsió de resultats del programa es recullen en el procés de seguiment i se n’actualitza la informació quan s’ha
d’introduir una modificació substancial.
Els canvis en les persones associades al títol es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una
modificació substancial en el títol.
Els canvis en l'adreça a efectes de notificació es comuniquen en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una
modificació substancial en el títol.

*PROCESSOS PER A LA COMUNICACIÓ I/O AVALUACIÓ DE LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN ELS PROGRAMES DE DOCTORAT

