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PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU, CURS 2008-2009. 
PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 

El procés d’avaluació s’inicia un cop finalitzat el termini per a la presentació de les propostes de 

programes oficials de postgrau. L’esquema següent reflecteix les diferents fases de l’avaluació: 

 

Òrgans d’avaluació 

L’avaluació de les propostes de nous ensenyaments de màster es du a terme a partir d’una 

valoració externa realitzada per experts. En la selecció dels experts, preferentment es té en 

compte el perfil següent:  
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 Catedràtics/Titulars d’universitat amb una llarga experiència en docència i recerca, del 

sistema universitari català. En la mesura que sigui possible, s’incrementarà el nombre 

d’avaluadors externs al sistema universitari català.  

 Experiència en les àrees de coneixement que s’avaluen (per exemple, Física, Psicologia, 

Economia, Enginyeria Informàtica etc.).  

 Coneixement de les característiques i els reptes de l’Espai europeu d’educació superior 

(EEES).  

 Experiència en la gestió de plans d’estudi (coordinació, cap d’estudi, equip de govern de 

facultat o departament).  

 Experiència en avaluació en el marc de les activitats d’AQU Catalunya.  

La Comissió d’Avaluació de Titulacions i Programes (ATP) constitueix cinc comitès avaluadors 

específics per àmbits de coneixement (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Salut, 

Enginyeria i Arquitectura) encarregats de l’elaboració de les propostes d’informes d’avaluació 

que l’ATP aprovarà  i trametrà a la DGU per unir-los a l’expedient avaluatiu global. 

Cada comitè està format per quatre membres, un d’ells president (i vocal de l’ATP). En el cas 

que el comitè hagi d’avaluar més de 15 màsters, es poden crear subcomitès, que estaran 

constituïts per un mínim de 3 membres. 

Assignació de les propostes als comitès 

Un cop es verifica que cada expedient conté la sol·licitud i tota la documentació requerida, les 

propostes s’assignen preliminarment al comitè corresponent per àmbit d’especialització. Els 

cinc comitès revisen la documentació aportada i confirmen o modifiquen l’assignació preliminar, 

i creen, si escau, les subcomissions pertinents en funció del nombre d’expedients a avaluar. 

L’avaluació és col·legida, i en cap cas recaurà sobre avaluadors individuals. 

Avaluació dels màsters  

Els comitès d’avaluació redacten un informe per a cada proposta seguint el model de protocol 

elaborat ad hoc. En el cas que el comitè consideri que no disposa d’elements suficients per 

poder valorar la proposta, a causa de: 

 manca d’informació,  

 informació confusa, i/o  

 plantejaments inadequats de determinats procediments, 

es pot iniciar una fase d’interacció amb la persona que la universitat designi per aportar els 

aclariments suplementaris necessaris. Els informes de cadascuna de les propostes s’eleven a 

l’ATP, que elabora l’informe d’avaluació final amb els resultats de totes les propostes i les 

argumentacions corresponents. 
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Comunicació de resultats 

L’ATP tramet l’informe d’avaluació final amb els resultats de totes les propostes i les 

argumentacions corresponents a la DGU, que integrarà l’avaluació dins l’expedient de 

cadascun dels màster i notifica a les universitats el resultat del procés d’autorització de les 

propostes. 

Al·legacions 

Les institucions i els centres en desacord amb el sentit de l’avaluació de la dimensió acadèmica 

tenen un període d’al·legacions durant el qual poden argumentar la seva disconformitat amb 

l’avaluació. L’ATP s’encarrega de la revisió d’acord amb la documentació rebuda i emet, en un 

termini de 15 dies, un nou informe d’avaluació que tramet a la DGU. 


