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1. Objectiu
Com a continuació del procés PE06. Certificació de la implantació del SGIQ, l’objectiu
d’aquest procés és establir la sistemàtica que s’ha d’aplicar per a l’acreditació
institucional de centre. L’acreditació institucional de centre posa de manifest que el
centre universitari compleix amb la responsabilitat legal d’assegurar la qualitat docent
de la seva oferta acadèmica.

2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest procés són els centres, propis i adscrits, de la UAB.

3. Propietat del procés
Propietat: Vicerectorat de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, que té la responsabilitat
de supervisar el procés, dur a terme el seu seguiment i garantir la implementació de les
millores.
Responsable de la gestió: Oficina de Qualitat Docent, s’encarrega de la gestió del procés,
del calendari, i la detecció de punts febles, de la proposta de millores i de fer la revisió
periòdica del procés.
En relació amb els centres, són responsables de l’acreditació institucional els Equips de
Direcció de cada centre, personalitzats en el degà/na, director/a o en qui deleguin, amb
col·laboració amb el Gestor/a de Qualitat del centre.

4. Documentació associada (inputs)
Documentació
Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superiorENQA
Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, per qual s’estableix l’organització dels ensenyaments
universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat
Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i
centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris
Guia d’AQU per a l’acreditació institucional de centres universitaris
Estàndards i criteris d’AQU per a l’acreditació institucional de centres universitaris
Informes favorables de certificació de la implantació dels SGIQs de centres

5. Documentació generada (outputs)
Documentació

Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Sol·licitud d’acreditació institucional de centre
Informe d’acreditació (AQU)
Resolució
d’acreditació
(Ministeri-Consejo
Universidades)

de

Gestor

Ubicació

Oficina de
Coordinació
Institucional

Web UAB

Oficina de
Qualitat Docent

OneDrive
SGIQ transversal UAB

6. Revisió i millora
El procés es revisa anualment 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 Vicerectorat de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica amb el suport
tècnic de l’Oficina de Qualitat Docent i s’aprova per la Comissió de Qualitat de la UAB.

7. Indicadors
Aquest procés no genera indicadors.
8. Desenvolupament del procés
8.1 Acreditació institucional de centre (inicial)
L’acreditació institucional de centre inicial és un procés automàtic complint els requisits
mínims establert normativament:
• Haver renovat, com a mínim, l’acreditació del 50% de les titulacions de grau
programades pel centre
• Haver renovat, com a mínim, l’acreditació del 50% de les titulacions de màster
universitari programades pel centre
• Per al cas de l’Escola de Doctorat, haver renovat, com a mínim, l’acreditació del
50% del programes de doctorat programats pel centre
• Tenir certificada la implantació del SGIQ del centre
A petició del centre, el vicerectorat de Qualitat i d’Acreditació Acadèmic, amb el suport
tècnic de l’Oficina de Qualitat Docent, presenta la sol·licitud d’acreditació de centre
mitjançant l’aplicació informàtica RUCT del Ministeri competent en matèria d’universitats.
Prèviament a la sol·licitud, l’Oficina de Qualitat Docent comprovarà el compliment dels
requisits mínims per a l’acreditació institucional.
La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU emetrà un informe
d’avaluació vinculant per al Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades
emetrà la resolució d’acreditació institucional de centre.
Un cop rebuda la resolució d’acreditació institucional de centre i l’informe d’avaluació
d’AQU, l’Oficina de Qualitat Docent els difondrà al centre i els publicarà a l’espai de
qualitat docent del web de la UAB.

8.2 Acreditació institucional de centre (renovació)
L’acreditació institucional de centre s’ha de renovar cada sis anys, segons el Reial
Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats
i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris.
La renovació de l’acreditació institucional de centre tindrà dues fases diferenciades:
autoinforme i avaluació externa, on s’avaluarà el grau d’assoliment dels estàndards
establerts per AQU als Estàndards i criteris per a l’acreditació institucional dels centres
universitaris (ECAI)
Els ECAI s’estructuren en dimensions i subdimensions d’avaluació i s’identifiquen tot un
conjunt de possibles indicadors i evidències per a l’avaluació (representatives del
període entre acreditacions).

8.5 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Alumnat, Professorat i PAS

Forma de participació
Debats a través dels seus representants en
les Comissions delegades del Consell de
Govern (Comissió de Qualitat d’universitat) i
de la Junta de Centre (Comissió de Qualitat
de centre).
Participació en el seguiment dels SGIQ de
centres a través dels mecanismes que
aquests estableixin a tal efecte.

Equips de Direcció de la Universitat i dels
centres

Són els responsables del SGIQ de la
Universitat i dels centres.

8.6 Informació pública
La informació relacionada amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i la
seva certificació és pública a l'espai de qualitat docent del web de la UAB, on es pot
trobar tant la relacionada amb el SGIQ transversal de la UAB com amb els SGIQ dels
centres propis i adscrits de la UAB.

8.7 Rendició de comptes
SGIQ transversal de la UAB: la Comissió de Qualitat de la Universitat és l’òrgan
encarregat del seguiment del SGIQ transversal de la UAB.
SGIQs dels centres: la Comissió de Qualitat de centre és l’òrgan encarregat del
seguiment del SGIQ del centre.
Els resultats de l’acreditació institucional dels centres són públics a l’espai de qualitat
docent del web de la UAB i a l’espai del centre del web de la UAB.
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada, a més, per la
participació dels dits col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions de debat
següents:
▪
▪

Comissions delegades del Consell de Govern (Comissió de Qualitat).
Juntes de Centre o comissions delegades de la mateixa (Comissió de Qualitat).
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