
 Fitxa de procés 
 

Nom Modificar un títol de grau 

Codi E1_4 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Grau 

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 Millorar l’estructura i contingut -pla d’estudis- de les titulacions de grau que ofereix 
l'Escola 

Resultats del procés   Memòries modificades titulacions de grau de l’oferta acadèmica de l'Escola 
  Informes de seguiment del títol 

Documentació associada 
(entre parèntesi, ubicació 
de la documentació) 

Informe de modificació d’AQU Catalunya (Arxiu de gestió acadèmica, web AQU) 
Memòria modificada (Arxiu de gestió acadèmica) 
 

Indicadors Nombre de titulacions de Grau amb modificacions substancials 
Nombre de titulacions de Grau amb modificacions no substancials 

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 - Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat de TecnoCampus el 30 de 
maig de 2013. 
- Text Refós RD pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials (861/2010vs.1393/2007)  

Aplicatiu de gestió Verifica (MECD)   

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

Observacions El procés contempla tant les modificacions substancials o no substancials. Les 
modificacions no substancials són canvis menors que milloren el títol i que la 
universitat pot implementar com a resultat del procés de seguiment. Els canvis es 
recullen als informes de seguiment i s’incorporen a la memòria del títol quan s’hagi 
de sotmetre al procés de modificació.  
Els canvis substancials comporten alteracions en la seva estructura o naturalesa. 
Al seu torn es poden classificar com autoritzables i no autoritzables. 
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OPPE_UPF AQUGestió acadèmica de 
l’Escola

Comissió 
d’Ordenació 
Acadèmica

Consell de Govern MECD
DIrector/a /

Junta de Direcció de 
l’Escola

Inici

Director/a: 
Proposa la 

modificació d’un 
títol

DIrector/a: 
Identifica la 

necessitat de 
modificar un títol

DIrector/a: 
Modifica la 
memòria

Memòria 
modificada Tramita la 

proposta Revisa la proposta

Memòria 
modificada i 

revisada

Aprova la 
memòria

No

Memòria aprovadaSí

És una 
modificació 

substancial?

Pàg. 2

Sí

Aprova la 
memòriaNo

No

Introdueix dades a 
Verifica

Fi

1

Sí

Comunica els 
canvis en l’informe 

de seguiment

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat Cap de Gestió Acadèmica
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AQUMECDConsell de Govern
Comissió 

d’Ordenació 
Acadèmica

OPPE_UPFGestió acadèmica de 
l’Escola

DIrector/a /
Junta de Direcció de 

l’Escola

Pàg. 1

Formalitza la 
proposta

Aprova la 
memòria

1

No

Introdueix dades a 
Verifica

Valida 
tècnicament

No

Analitza i assigna 
agència 

avaluadora

Analitza la 
proposta

S’adequa als 
requisitsSí

Informe final 
favorable

Sí

Fi

Informe 
d’al·legacions

Informe 
d’al.legacions

Informe 
d’al.legacions

Analitza i modifica Analitza i modifica

Pàg. 
3

No

Sí

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat Cap de Gestió Acadèmica
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AQUMECDConsell de Govern
Comissió 

d’Ordenació 
Acadèmica

OPPE_UPFGestió acadèmica de 
l’Escola

DIrector/a /
Junta de Direcció de 

l’Escola

Pàg. 2

Nova versió de la 
memòria

Introdueix dades a 
l’aplicatiu

Analitza la 
proposta

Informe final

És positiu?

Fi

Sí

Fi

No

Títol de grau 
modificat

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