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ABAST DEL PROCÉS 

Aquest  procés  inclou el  disseny,  aprovació,  revisió  i  control  del programa  formatiu,  tenint  en  
compte  les normes d’ ordenació  dels ensenyaments universitaris. 

OBJETIU DEL PROCÉS 

L’objectiu del procés és establir la sistemàtica d’aplicació per al disseny, revisió, aprovació  i  control  

periòdic  del  programa formatiu de les titulacions  impartides al Centre, per garantir la seva qualitat. 

PROPIETARI DEL PROCÉS 

Equip directiu Institut Borja Bioètica (IBB) 

RESPONSABILITATS 

- Comissió Acadèmica 

- Equip Acadèmic 

GRUPS D’INTERÈS 

• Intern: Equip Directiu, PDI, PAS 

• Alumnat 

• Rectorat de la URL i diversos òrgans de gestió de qualitat de la URL (UQIAD-URL). 

• Públic extern: Antics i futurs estudiants, associacions i col·legis professionals, administracions i 
societat en general 

DEFINICIONS 

Garantia de qualitat: Activitats que condueixen a assegurar la qualitat   interna/externa.   En   aquest   
cas,   contempla accions   dirigides   a assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats pel Centre, 
així com les activitats conduents a generar i mantenir la confiança d’estudiants, professors i societat en 
general.   

Programa  formatiu: Conjunt  d’ensenyaments organitzats que condueixen a l’obtenció d’un títol 
universitari i tots els elements normatius, tècnics, humans i materials  que  l’envolten  i  el  porten  a  
assolir  els objectius  establerts  per l’organisme responsable. 

DOCUMENTS I PROCEDIMENTS RELACIONATS 

• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris  



•  Estàndards  i  directrius  per  a  l’assegurament  de  la   Qualitat  en  l’EEES (ENQA)  
•  Context europeu i estatal de la titulació  
•  Context sociolaboral de l’àmbit  
•  Manual DOCENTIA de la URL 
•  Marc normatiu intern de la Universitat 
• Programa formatiu existent 

 

SISTEMES DE RECOLLIDA DE LA INFORMICIÓ: 

- legislació vigent;  
- estàndards i directrius de qualitat de l'EEES;  
- política de qualitat de la URL i del centre;  
- Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) i  
- valoració per part de les agències de qualitat. 
- incidències i / o reclamacions;  
- resultats d'enquestes de satisfacció;  
- informes de la Comissió Acadèmica 
- informes de modificacions en els processos elaborats pels propietaris i / o responsables  

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

Les actuacions que es porten a terme son: 
 

1. La Comissió Acadèmica, de forma anual, realitza 
- Definició i aprovació de l’oferta formativa 
- Disseny i aprovació de titulacions pròpies per la seva acreditació 
- Seguiment de la implementació de titulacions oficials 
- Modificació si s’escau de les titulacions oficials 
- Acreditació de les titulacions oficials 
- Extinció de títol si s’escau 
2. La Comissió Acadèmica, de forma anual, revisa de forma global l’oferta formativa de 

l’Institut 
3. En el cas de noves propostes formatives de títol propi, la Comissió Acadèmica valora la 

seva idoneïtat i encarrega l’execució a un equip concret, que s’encarregarà del disseny del 
títol en funció de les competències generals i específiques que pretén, d’acord amb la 
normativa vigent a nivell universitari. La Comissió Acadèmica supervisarà el procés i donarà el 
vist-i-plau abans de la tramesa a VR de docència, per la seva avaluació, vetllarà de la seva 
implementació si és aprovada per la Junta Acadèmica de la URL: 

4. En relació al seguiment revisa les titulacions ofertades incloent  Informes de Seguiment de 
les Titulacions (IST), incidències i / o reclamacions; resultats d'enquestes de satisfacció dels 
alumnes i del professorat, comentaris que ha fet arribar el professorat, valoració de l’equip 
Acadèmic i de la Comissió Acadèmica. 

5. En el cas de titulacions oficials, si es considera una proposta de modificació, es realitzarà 
en base  al document  “Marco  VSMA”  i  al document  “Procesos  para  la  comunicación  y/o 
avaluació de las modificacions introducidas en los títulos universitarios de grado y máster” 
d’AQU Catalunya, indicant si es tracta d’una modificació substancial o si es pot tramitar a 
través del procés de seguiment. 

6. En els processos d’acreditació, la Comissió acadèmica nombra els membres del Comitè 
d’Avaluació Intern que realitzaran l’autoinforme, supervisa el seu desenvolupament i aprova la 
versió final. 

7. La Comissió Acadèmica avalua així mateix la necessitat d’extinció de títol avaluant els 
indicadors, amb la temporalitat necessària perquè els alumnes que estan cursant el puguin 
finalitzar. 

SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA 

El  seguiment,  revisió  i  millora es duu  a  terme  per  la Comissió Acadèmica, avaluant els objectius 
específics establerts per a cada actuació concreta 



Pel  manteniment  o  renovació  de  l’oferta formativa,  tenint  en  compte  els  informes  anteriors, la 
Comissió Acadèmica valora els indicadors següents:  

•    Núm. d’estudiants matriculats per titulació i curs 

•    Ratio d’estudiants matriculats per titulació i curs en relació l’oferta de places.  

•    Núm. de crèdits matriculats per titulació i curs  

•    Taxa d’abandonament per titulació  

•    Taxa d’eficiència per titulació  

•    Taxa de graduació per titulació 

 

REGISTRES I INDICADORS 

Acta de la Comissió Acadèmica 

Informe Anual Comissió Acadèmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISAT VERSIÓ ESTAT Data  

Montse Esquerda 1.1 APROVAT  
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