
 Fitxa del procés 
 

 Nom Acreditar els títols de grau i màster universitari 

Codi E1_7 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Títols de grau i màster 

Tipologia ( X ) Estratègic     (  ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Responsable de qualitat 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Oficina Tècnica de Qualitat UPF 

Objectiu L’obtenció de l’acreditació del títol  

Resultats del procés Títols acreditats que garanteixen la qualitat dels programes formatius de grau i 
màster que ofereix l'Escola 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de la 
documentació) 

Resolució del Rector amb la composició del CAI - Comitè Intern – (secretari del 
CAI) 
Autoinforme – inclou pla de millora - (web) 
Portal d’evidències (aplicatiu accessible al Comitè Extern) 
Informe previ del Comitè Extern (secretari del CAI) 
Informe final del Comitè Extern (secretari del CAI, Intranet) 
Resolució final d’acreditació (web) 

Indicadors Nombre de titulacions que inicien el procés d’acreditació 
Nombre de titulacions que obtenen l’acreditació 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu. Inclòs al programa AUDIT. Directriu 
2. Disseny de l’oferta formativa. 

Normativa Reial Decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials (modificat pel RD 861/2010) 

Aplicatius de gestió Seu electrònica -MEC- 
Plataforma AVALUA -AQU- 
Plataforma EACAT -DGU- 

Difusió http://www.upf.edu/intranet/cquid/planificacio_de_titulacions/acreditacio.html 

Observacions En aquest procés cal tenir en compte totes les recomanacions que faci l’AQU en 
la diversitat d’informes relacionats amb els processos següents:  

 Programar i verificar un nou títol de grau;  
 Programar i verificar un nou títol de màster 
 Modificar un títol de grau 
 Modificar un títol de màster 
 Fer el seguiment de les titulacions 

Si l’AQU no fa recomanacions en el contingut de l’autoinforme ni en les 
evidències, no es fa la visita prèvia ni informe previ.  



 Fitxa del procés 
 

Si l’AQU fa recomanacions, pot ser que l’AQU faci l’informe previ amb visita prèvia 
o no. 
Al curs 2014-15 s’inicia el procés d’acreditació de les titulacions de Grau i Màster i 
que en els cursos següents afectarà la totalitat de l’oferta de titulacions de 
l'Escola. 
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AQURectorUEPADirector/a / 
Comissió de GovernCAICoordinador del títol / 

SQAIOPPEAltres òrgans i 
unitats

AQU
Recomanacions

Resultats 
titulacions,  

Si

Fa el seguiment 
del termini per a 

l’acreditació de les 
titulacions

Convoca sessió 
de treball i 

d’informació sobre 
el procés 

d’acreditació

Revisa resultats 
memòria pla 

d’estudis

Cal modificar 
memòria 
titulació

9 mesos abans del termini 
establert per a l’acreditació

Coordinador títol
Revisa resultats 

memòria pla 
d’estudis

Director/a
Convocatòria de 

reunió

Pàg. 2

Inici

A

Presenta la 
proposta creació 

Comitè Intern 
d’Avaluació

Proposta creació 
CAI

No

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat

Modificar memòria
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AQURectorUEPADirector/a / 
Comissió de GovernCAICoordinador del 

títol / SQAIOPPEAltres òrgans i 
unitats

Pàg. 2

Informa, assessora 
procés acreditació, 
rols  i programació 

accions i autoinforme

SQAI
Informació procés

Informació procés, 
funcions i 

programació accions 
i autoinforme

Pàg. 3

Programen les 
activitats del 

procés  

Programen les 
activitats del 

procés  

Programen les 
activitats del 

procés  

Sol·licita 
l’aprovació de la 

proposta

Proposta creació 
CAI

Valida la proposta 
Proposta creació 

CAI validada
Proposta creació 

CAI validada

Recull informació 
evidències 

Elabora informació 
evidències i 
publica web

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat 

Activar espai 
col·laboratiu equip 

projecte 
acreditació

Programar/impartir 
la formació per a 

l’acreditació
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AQURectorUEPADirector/a / 
Comissió de GovernCAICoordinador del títol / 

SQAIOPPEAltres òrgans i 
unitats

Pàg. 2

AQU 
Informes  

recomanacions

Revisa 
implementació 

processos SIGQ i 
recomanacions 

AQU

Revisa 
implementació 

processos SIGQ i 
recomanacions 

AQU

A

Racomanacions 
pendents 

implementar

Programa accions 
per Implementar 
racomanacions

SI

Elabora proposta 
d’autoinforme

Proposta 
d’autoinforme

Revisa i valida

Difon autoinforme 
Campus Global i 

sol·licita 
suggeriments

Comunitat 
universitària

Fa suggeriments 
autoinforme

AQU
Guia per a 

l’acreditació 

Inicia l’autoinforme

SQAI
Processos SIGQt 

actualitzats

Coordinador títol
Inicia l’autoinforme

Coordinador títol
Elabora proposta 

d’autoinforme

No

Pàg. 4

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat
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AQU/Comitè extern 
avaluacióRectorUEPADirector/a / 

Comissió de GovernCAICoordinador del 
títol / SQAIOPPEAltres òrgans i 

unitats

Pàg. 4

Recull i incorpora, 
si escau 

suggeriments

Elabora 
autoinforme 

definitiu

Aprova 
autoinforme

AQU
Autoinforme /

portal evidències

Lliura autoinforme i l’ 
accés a evidències 

Sol·licita data 
definitiva  visita 

prèvia

AQU
Comunica  comitè 
extern d’avaluació, 

data i programa 

Data i programa

Data adequada

Comunica data i 
programa

Data i programa Data i programa

Pàg. 5

Si

No

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat 
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AQU/Comitè extern 
avaluacióRectorUEPADirector/a / 

Comissió de GovernCAICoordinador del títol / 
SQAIOPPEAltres òrgans i 

unitats

Pàg. 4

Representants 
CEA visita prèvia 

d’avaluació

CEA 
Racomanacions 

a incorporar

Incorpora 
modificacions i 

autoinforme portal 
evidències Prepara 

visita externa

visita avaluació 
externa 

visita prèvia 
d’avaluació

Organtiza visita 
prèvia 

representants 
CEA

Organtiza visita 
prèvia 

representants 
CEA

visita prèvia 
d’avaluació

visita prèvia 
d’avaluació

Incorpora 
modificacions i 

autoinforme portal 
evidències Prepara 

visita externa

Incorpora 
modificacions i 

autoinforme portal 
evidències Prepara 

visita externa

Incorpora 
modificacions i 

autoinforme portal 
evidències Prepara 

visita externa

Incorpora 
modificacions i 

autoinforme portal 
evidències Prepara 

visita externa

Si

visita avaluació 
externa 

visita avaluació 
externa 

CEA
visita avaluació 

externa 

No

Pàg. 6

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat
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AQU/Comitè extern 
avaluacióRectorUEPADirector/a / 

Comissió de GovernCAICoordinador del 
títol / SQAIOPPEAltres òrgans i 

unitats

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Revisat Responsable de qualitat (*) es fa al cap de dos anys de rebre les recomanacions

Pàg. 5

AQU
Al·legacions

Emet nou informe 
IDA

Fi

E1_8 Extingir 
reverificar 
titulació

Elabora informe 
IDA

Títol acreditat

Informe

Racomanacions 

Si

Analitza i fa 
al·legacions 

Analitza i fa 
al·legacions 

Analitza i fa 
al·legacions 

Si

No

No

Fi

Elaborar informe 
implementació 

racomanacions (*)
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