
 Fitxa del procés 
 

Nom Fer el seguiment de les titulacions 

Codi E1_6 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Titulacions 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 Fer l’anàlisi sistemàtica i periòdica de l’organització, el funcionament i els resultats 
assolits dels programes formatius per a la presa de decisions i la millora contínua de 
la titulació. 

Resultats del procés - Informe de seguiment dels títols  
- Modificacions de la titulació 
- Plans de millora de la qualitat docent  
- Si es donen els supòsits, el procés d’extinció o substitució de la titulació. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Informe de seguiment – inclou revisió del pla de millora anterior i nou pla de millora - 
(Secretaria de l’Escola, Oficina Tècnica de Qualitat UPF, web) 

Indicadors Percentatge d’assoliment del pla de millora anterior 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 1.  Qualitat dels programes formatius. 
Validat pel programa AUDIT. Directriu 6. Resultats de la formació. 

Normativa - Reial Decret 1393/2007, apartat 9, Annex I. Modificat pel Reial Decret 861/2010  
- Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat de TecnoCampus el 30 de 
maig de 2013. 
- Manual AQU seguiment de titulacions 
- Resolució del rector de 22 d'octubre del 2012 per la qual s'estableixen les funcions 
de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA) i s'aprova la seva estructura 
funcional 

Aplicatius de gestió  SIGMA, SID-TecnoCampus, Aplicatiu Informes de Seguiment UPF 

Difusió Informes de seguiment publicats a la web 

Observacions El procés es realitza anualment, segons indicacions de la Universitat Pompeu 
Fabra. 
Els informes de seguiment i els plans de millora associats es fan amb un aplicatiu 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
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AQU
Comissió de Govern 

Escola

Comissió de Qualitat 
(ESCSET, ESCST) / 

Comissió de Docència 
i Qualitat (ESUPT)

SQAI / UEPA
Junta de Direcció 

Escola

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Responsable de qualitat

Inici

Informe inicial 
amb indicadors

Analitza dades

Valida

Elabora informe 
de seguiment i 
propostes de 
millora de les 

titulacions

UEPA: Revisa 
informe

Informe 
correcte?

Informe seguiment

Fi

SQAI: Incorpora al 
SID per al proper 

pla de millora

No

No

Si

SQAI: Recollir i 
actualitzar dades 

titulació SID

SQAI: Incorporar 
indicadors a 
l’informe de 

seguiment inicial

UEPA: Dona 
indicacions per 

elaborar informe 
seguiment i activa 
informe inicial en 

aplicatiu

Informe seguiment

Aprova? Si Ratifica?

No

UEPA: Envia a 
AQU

Si

Informe 
d’avaluació del 
seguiment de la 

titulació

SQAI: Difon i 
publica resultats 

(web)
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