
 Fitxa del procés 
  

Nom Definir la informació pública de les titulacions 

Codi E2_1 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudis de grau i màster universitari  

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

Responsable Responsable de suport a l’aprenentatge (SQAI) 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

SQAI (Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació) 

Objectiu Definir quina és la informació pública sobre cada titulació que s’adequa a 
les necessitats dels estudiants actuals, futurs estudiants, empresaris i 
societat en general i també als requisits per al seguiment i acreditació de la 
titulació de l’Agència de Qualitat. 

Resultats del procés Els diferents grups d’interès (alumnes, PAS, PDI, empresa, empleadors) 
ben informats, cuidant la usabilitat de la web i aconseguint transmetre la 
filosofia de la titulació i les seves particularitats, així com indicadors de 
qualitat. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Per la pròpia naturalesa d’aquest procés, les informacions son públiques. 
Aquestes son: 

 Calendaris acadèmics 
 Informacions específiques de cada titulació 
 Plans docents 
 Currículum del PDI 

Indicadors Satisfacció dels nous estudiants amb la informació disponible abans de la 
matrícula. 
Satisfacció dels estudiants amb la web. 
Importància que els nous estudiants atorguen a la web com a mitjà per a 
informar-se dels estudis. 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
E2. Pertinença de la informació pública. 
Validat pel programa AUDIT. Directriu 7. Informació pública 

Normativa - Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat el 30 de maig de 2013. 
- RD 1393/2007 Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
- Guia AQU per al seguiment de les titulacions oficials www.aqu.cat  

Aplicatius de gestió Gestor de la Web de Tecnocampus 
Aplicatiu per a l’actualització del currículum del professorat. 
Aplicatiu per a la gestió dels plans docents 



 Fitxa del procés 
  

Difusió  Intranet / Qualitat 

Observacions La informació pública es revisa anualment. 
El PDI actualitza la seva informació acadèmica/investigadora/professional 
de la web a través d’una plataforma específica de currrículums 
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Servei de Carreres 
professionals Societat

Responsable de 
Màrqueting 

TecnoCampus
Gestió acadèmicaResponsable de suport 

a l’aprenentatge (SQAI)
Caps d’estudisCoordinadors de 

titulacionsDirector/a

Inici

Sol·licita informació 
necessària 

Valida i afegeix, si 
escau  requisits 

informació  
titulació

Estableix 
continguts bàsics 

comuns (*)

Estableix 
continguts bàsics 

comuns (*)

Afegeix, 
informacions 
específiques 

titulació

E1_11 
Gestionar la 

promoció dels 
estudis

Materials, 
recursos i accions 
d’informació de la 

titulació

Pàg.2 

A

Genera informació

Calendari acadèmic/
indicadors/plans 

d’estud/altres, etc… 

Requisits 
específics de la 

titulació a publicar

Valida i afegeix, si 
escau  requisits 

informació  
titulació

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Responsable de suport a l’aprenentatge (SQAI)     (*) segons els canals i productes de comunicació     

Genera informació

E1_11 
Gestionar la 

promoció dels 
estudis

Genera informació

Estableix 
continguts bàsics 

comuns (*)
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Responsable de 
Màrqueting 

TecnoCampus
SocietatCarreres 

professionalsGestió acadèmicaResponsable de suport a 
l’aprenentatge (SQAI)

PDI / Secretaria de 
centre

Coordinadors de 
titulacionsDirector/a

Pàg. 1

Analitza i proposa 
millores

A

Fi

Aplica millores

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Responsable de suport a l’aprenentatge (SQAI)

Analitza i proposa 
millores

Analitza i proposa 
millores

Analitza i proposa 
millores

Aplica millores

Actualització  
dades CV (PDI)

Revisió dades 
titulacions 

(Secretaria de 
centre)

Revisar anualment 
informació 
titulacions

Revisar anualment 
informació 
titulacions
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