
 Fitxa del procés 
 

Nom   Extingir o reverificar títols  

Codi   E1_8 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Grau i màster 

Tipologia   (  ) Estratègic     ( x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable   Cap de Gestió Acadèmica 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis (OPPE) de la UPF 

Objectiu Garantir que la presa de decisions sobre l’extinció o la substitució de titulacions es 
basi en criteris objectius i públics, i que el procés d’extinció del títol garanteix els 
drets dels estudiants que hi estan matriculats 

Resultats del procés - Pla d’extinció dels estudis (taula d’adaptació) 
- Si és reverificació, l’inici del procés de creació i verificació d’un nou títol 

Documentació associada 
(entre parèntesi, ubicació 
de la documentació) 

Pla d’extinció dels estudis (arxiu de l’Escola) 

Indicadors Nombre de títols de Grau extingits o reverificats 
Nombre de títols de Màster extingits o reverificats 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

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

Normativa - Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat de TecnoCampus el 30 de 
maig de 2013. 
- Reial Decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials i Reals Decrets que el modifiquen  

Aplicatius de gestió SIGMA 
Verifica (aplicatiu MEC) 
PIMPEU 

Difusió Pàgina del CQUID http://www.upf.edu/intranet/cquid/planificacio_de_titulacions 

Observacions La decisió d’extingir o substituir la titulació es basa en els criteris recollits en el punt 
9 de la memòria de verificació de la titulació. Són tres grans grups de criteris: 
.Viabilitat del títol: a partir de la matrícula d’accés a primer curs 
.L’adequació científica i professional i l’oportunitat, que té en compte els indicadors 
d’inserció laboral i de rendiment acadèmic, graduació i abandonament. 
.Oportunitat en relació a la demanda del mercat laboral. 
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DGUConsell 
Social

Consell de 
govern UPF

Comissió de 
Govern de l’Escola

Junta de 
Direcció de 

l’Escola

Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica

Coordinador de 
màster/

Coordinador de 
grau

Director/aOPPE_UPFDiferents 
Òrgans i unitats

Estat: (  ) En elaboració ( x) Validat. Cap de Gestió Acadèmica (*) només titol màster   

Línies estratègiques 
TecnoCampus

inici

Informe de 
seguiment anual 

AQU

Marc de referència: 
criteris d’extinció o 
reverificació de la 

titulació

Marc de referència: 
Adequació científica 

i/o professional

Marc de referència: 
informe acreditació 

de la titulació 

E1_6 Fer el 
seguiment 

anual del títol

Cal extingir o 
reverificar títol

Cal extingir o 
reverificar títol

FI

No

Elaborar proposta 
d’extinció o 

reverificació títol

Elaborar proposta 
d’extinció o 

reverificació títol

Proposta extinció 
o reverificaciò 

titulació

Aprova

No Aprova

Aprova

Aprova (*)

No

No

No

Si

Si

SI
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DGUConsell 
Social

Consell de 
govern UPF

Comissió de 
Govern de l’Escola

Junta de 
Direcció de 

l’Escola

Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica

Coordinador de 
màster/

Coordinador de 
grau

Director/aOPPE_UPFDiferents 
Òrgans i unitats

Extinció per 
reverificar

E1_2, E1_3 
Programar i 
verificar un 

nou titol

Aplicar el pla 
d’extinció

Gestió 
Acadèmica/OPID

Tancar el títol

Sol·licita la 
desprogramació 

del títol

Pàg. 1

Si

No

Desprograma 
títol

Fi

Estat: (  ) En elaboració ( x) Validat. Cap de Gestió Acadèmica 
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