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P R E S E N TAC I Ó
Una bona notícia per al sistema universitari català és el llançament per part del Departament d’Un i v e r s i t a t s ,Recerca i Societat de la Informació (DURSI) d’un projecte pilot que promou l’adaptació de les titulacions al’Espai europeu d’educació superior (EEES). Des que es va iniciar la convergència europea, els responsablesde les universitats catalanes han anat treballant alguns aspectes clau relatius al nou enfocament dels progra-mes de formació per tal d’estar preparats en el moment que el marc legal espanyol adopti mesures per incor-porar-se al sistema de dos cicles i a l’ús del crèdit europeu i el suplement al diploma. En un moment en què l’en-torn estava prou madur per fer un pas endavant, el projecte pilot ha donat la possibilitat de desplegar comple-tament algunes titulacions segons el nou sistema.La primera etapa relativa a l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació superior, que fa referèn-cia al disseny del programa de formació, va ser tractada al taller celebrat l’any 2003 a Tarragona i les sevesaportacions ja van ser publicades. Enguany s’han trobat a Lleida els responsables de les titulacions que partici-pen en el projecte pilot promogut pel DURSI, els quals ja han pogut fer ús del coneixement generat en aquellt a l l e r. A Lleida hem comprovat que ja estem emprant, amb normalitat, una terminologia innovadora i hem trac-tat temes tan essencials com la integració de les competències transversals en el programa de formació, lacoherència entre el programa de formació i les competències específiques, l’adequació de les activitats del’estudiant al crèdit europeu, la formació del professorat per a aquest nou enfocament i l’avaluació dels assoli-ments dels objectius d’aprenentatge. S’han presentat també experiències molt interessants realitzades pelsresponsables de les titulacions que participen en el projecte pilot. Tot això acompanyat d’algunes conferènciesque ens presentaven la situació europea tant pel que fa al desenvolupament dels nous programes com a l’a-creditació d’aquests. A més a més, s’han exposat les propostes d’acreditació de Agencia Nacional deEvaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i les pròpies d’AQU Catalunya.En aquesta sisena edició dels tallers de reflexió i debat que organitza AQU Catalunya amb les universitats cata-lanes s’ha comptat amb l’hospitalitat i l’ajut de la Universitat de Lleida; en primer lloc, del seu rector i del presi-dent del seu Consell Social, que sempre han fet una aposta decidida per la qualitat i per donar suport a les acti-vitats de la nostra agència. També ens ha ajudat amablement l’equip humà responsable dels temes de qualitatd’aquesta universitat, el qual no solament ha col·laborat en aspectes tècnics sinó també a fer-nos gaudir de laciutat, de la seva cultura i gastronomia. El nostre agraïment a tots ells. Com ja és tradició, per tal de no perdre el  valuós treball realitzat, les ponències, les bones pràctiques presenta-des i les conclusions dels debats del taller es recullen en un llibre, que també presenta els estàndards d’acredi-tació aprovats per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya. Estic segura que aquest llibre, elsisè de la col·lecció, serà de gran utilitat i interès per a aquells que, en un futur immediat, iniciaran l’adaptació al’Espai europeu d’educació superior. Vull agrair als autors dels treballs i a tots els que han fet possible el taller laseva valuosa col·laboració. 
Gemma Rauret Dalmau
Directora d’AQU Catalunya
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1 | THE NEW DEGREE STRUCTURE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA 
Te r ry Mitchell, University of Dortmund (Germany) and Tuning Project Management Committee

Russia has not been allotted a colour, as the deci-sion on future structures has not yet been taken: atpresent Bachelor degrees take four years.Perhaps the present pilot project in Catalonia willcatalyse the Spanish national decision that thegovernment in Madrid needs to reach soon.The discussion of two other key parts of theBologna framework, the use of ECTS as an accu-mulation system and introduction of the Diploma

Supplement, is much more advanced. The Berlincommuniqué recommended introduction of theDiploma Supplement (DS) by all institutions in 2005,and it appears that indeed very many countrieshave asked their institutions to do so. However, theamount of work (and financial commitment) invol-ved in providing all graduates with a DiplomaSupplement should not be underestimated. Whilethe DS should be issued in a «widely-usedEuropean language», many countries simply plan touse English. It is also possible to devise a DS with abilingual format.

Length of the first cycle

Planned or realised (as of Dec. 2004):Ba = 180 ECTSBa = 240 ECTSVa r i a b l eOne tier

The Bologna Declaration was signed in June 1999, and the European Higher Education Area which it proposes
should be in place by 2010. By now, many countries have made the decision to adapt their structures to the
Bologna framework, although a few have not yet completed their discussions. According to the Ministers of
Education who met in Berlin in September 2003, the two-cycle system should be in place by 2005, together with
the Diploma Supplement. Lengths of degree courses are now generally measured across Europe in ECTS credits as
well as in years. While Western Europe is generally opting for a three-year (180 credit) Bachelor, Eastern Europe
tends towards 4-year (240 credit) degrees or allows both possibilities, as shown by the following map:
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As far as ECTS is concerned, the map looks liket h i s :

Blue, signifying that ECTS has been or will soon beintroduced nationally as an accumulation system, isnow a very common colour, while no country is nowcoloured red (no ECTS). Russia has a pilot program-me in progress, but no decision has yet been takenas to whether and when ECTS will be introducednationwide. It is likely that the two Baltic republicswill soon take an official decision to replace nationalcredits by ECTS credits, and even the UK, whichhas until now been a firm opponent of the ECTSsystem (although itself having several creditsystems), is now starting to move towards therecommended Bologna system.

ECTS

2005: planned or realisedE C TS≈ ECTSUnder discussionNo ECTS

The Berlin CommuniquéTo quote from the Berlin communiqué( h t t p : / / w w w. b o l o g n a - b e r g e n 2 0 0 5 . n o / D o c s / 0 0 -M a i n _ d o c / 0 3 0 919Berlin_Communique.PDF): «Ministers encourage the member States to ela-borate a framework of comparable and compati-ble qualifications for their higher educationsystems, which should seek to describe the qua-lifications in terms of workload, level, learningoutcomes, competences and profile. Theyalso undertake to elaborate an overarching fra-mework of qualifications for the European HigherEducation Area» .Here the original aims as stated in the Bolognadeclaration are made much more precise. First ofall, the qualifications should be «comparable andcompatible», a restatement of the basic goal. Thesequalifications should be described in terms of fivecriteria (underlined in the above quote), whichshould be discussed in more detai l.
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ProfileOne of the problems will be to define d i f f e r e n t p r o f i-les for three- and four-year Bachelors, as the «pro-duct» must be different. This problem will arise inparticular in those countries which decide to permitinstitutions to choose between 180-, 210- or 240-credit first cycle degrees. Spain may be one suchc o u n t ry, Germany already is. Certainly the four-yearBachelor will not be «better» than the three-yearBachelor simply because he/she has a certain num-ber of additional credits in the subject(s) studied.
LevelCommuniqués are signed but not drafted byMinisters. In this case drafting involved several sta-ges, and it is not completely clear in which contextthose who wrote the draft intended the word «level»to be used. The simplest explanation is simplybased on the three Bologna cycles as levels.H o w e v e r, a few countries already have clear andrelatively complex qualification frameworks in whicheach year corresponds to a level. The group wor-king within the project «Tuning EducationalStructures in Europe» (http://odur. l e t . r u g . n l/ TuningProject/) and the group of ECTS counsellors( w w w. e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e d u c a t i o n / p r o g r a m-mes/socrates/ects/ectscons.pdf) both votedagainst subdividing the first and second cycles intointermediate levels, and it seems that the Europeanframework will not do so either.
Learning outcomesWhat is a learning outcome? One definition( h t t p : / / w w w. c a t l . o s d s . u w a . e d u . a u / o b e / o u t c o m e s )is that «a learning outcome is a statement of what alearner (here: student) is expected to know, unders-tand or be able to do as a result of a learning pro-c e s s». According to the same source, the definitionof learning outcomes has a series of advantages forboth sides of the learning/teaching interface:
n Identifying outcomes is an effective way toreview curriculum and content. This leads to amore balanced and well-sequenced curriculum.
n It is effective in designing appropriatea s s e s s m e n t .
n Lecturers know exactly what students areexpected to learn in their own unit as well as inprevious units.
n Staff are easily able to evaluate theeffectiveness of their teaching. Have theoutcomes been achieved?

n An instructional shift from teaching to learning isfacilitated. The focus is on the learner ratherthan the teacher.
n Students will know exactly what they areexpected to learn for each unit. They knowwhere they stand and the curriculum is moreopen to them.
n Students will know exactly how their learningwill be assessed.
n Students begin to take more responsibility fortheir own learning when they know what theyare expected to do and what standard they areexpected to achieve.
CompetencesCompetences cannot be divorced from learningoutcomes. One could say that the acquiring of acertain defined competence is the learning outco-me planned for a certain teaching activity, but this isin practice too simplistic. The Tuning project distin-guishes between subject-specific and «generic»competences (the latter are sometimes referred toas «transferable» or «soft» skills). While in manycases the two types of competence can be separa-ted, this is not always possible.
WorkloadThe ECTS system is based on the overall workloadof the (average) student, one credit corresponding(Europe-wide) to 25-30 hours of work. This includess e l f - s t u d y, preparation for examinations, and anyother learning activity, not only within the teachingperiod but also throughout the year.
The Overarching FrameworkWork on the overarching framework is in progress.The first step was taken in January 2004 at a mee-ting in London organized by the Joint QualityInitiative (www. j o i n t q u a l i t y.org), at which consensuswas reached that the framework should be basedon the three Bologna cycles. There will be aBologna Seminar on this subject in Copenhagen inJ a n u a ry 2005, and the EU Commission hopes thatthe framework will be completed during 2005 andadopted by Ministers in early 2006.
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A further quote: «Within such (national) frameworks, degreesshould have different defined outcomes. Firstand second cycle degrees should have differentorientations and various profiles in order toaccommodate a diversity of individual, academicand labour market needs. First cycle degreesshould give access, in the sense of the LisbonRecognition Convention, to second cycle pro-grammes. Second cycle degrees should giveaccess to doctoral studies» .The idea of defining a degree outcome may appearstrange to some, but obviously degrees must havedifferent orientations (in some countries a distinc-tion is made between «academic» and «professio-nal», i.e. more labour market-related degrees). It isgratifying that individual needs come before acade-mic and labour market needs in this sentence!Universities as a whole need to think much moreabout the students (their «clients») than they did inthe past. The Lisbon convention on recognition ofqualifications, which is very important from the stu-dents’ point of view, has now been ratified byaround 40 countries, not only in Europe. Australiahas ratified the convention, while the USA has so faronly signed it.

The Tuning Approach 
to Designing New DegreesThe Tuning project presently involves about 150 ins-titutions of higher education, organized in nine sub-ject groups (chemistry, physics, mathematics, geo-l o g y, business, history, educational sciences, nur-sing and European studies). The third phase of theproject will run in 2005 and 2006, and the report ofPhase II should appear in Fe b r u a ry 2005. Thereport of Phase I can be downloaded from theInternet as a series of .pdf files.The Tuning project is attempting to provide institu-tions with general guidelines for developing anddelivering their new «Bologna» degrees. Tu n i n gfocuses on learning outcomes and competences(output) rather than on the teaching input.The approach is student-centred rather than, as inthe past, teacher-oriented and aims towards thedesign of curricula which are output-oriented. The methodology and model are appropriate form o n o - d i s c i p l i n a ry, inter- and multidisciplinary, inte-grated and joint degree programmes and valid forgraduates with a wide range of profiles.The following stages in designing degrees are sug-g e s t e d :1. Identification of what is required 2a. Definition of academic and professional p r o f i l e s2b. Translation into learning outcomes and genericand subject-specific c o m p e t e n c e s3. Translation into c u r r i c u l a4. Translation into c o u r s e u n i t s and approachestowards teaching, learning and assessment5. Internal programme q u a l i t y e n h a n c e m e n t a n dq u a l i t y d e v e l o p m e n t: built-in monitoring, eva-luation and updating procedures.
Stage 1: Identification 
of what is requiredThis was originally defined as identification of«social needs», but I prefer to talk about just «whatis required». Required perhaps by the national situa-tion, more often probably by the regional authori-ties, but of course first and foremost by the univer-sity responsible for the degree programme. 
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The Tuning project is attempting to provide institutions with
general guidelines for developing and delivering their new

«Bologna» degrees. Tuning focuses on learning outcomes and
competences (output) rather than on the teaching input.

Stage 2a: Definition 
of academic and professional
profilesProfiles, as we have seen above, are referred to inthe Berlin communiqué. Universities throughoutEurope are at present discussing how to take thetraditional «long» (mainly five-year) degree and splitit into two. In order to do this properly, we need todefine a profile for both (Bachelor and Master) andnot just divide artificially at a certain stage.

When defining profiles, the «Dublin Descriptors»( w w w. j o i n t q u a l i t y.org) are useful, as they distinguishbetween first, second and third cycles. In fact, assuggested by the Ministers meeting in Berlin, theseDescriptors have very recently been extended tocover the so-called «sub-degrees» which generallycorrespond to 120 ECTS credits.The Dublin Descriptors (so-called because theywere drafted in Dublin) were written by a self-defi-ned group, the Joint Quality Initiative; they are nowinternationally accepted as a basis for discussionand seem likely to be incorporated into theEuropean qualifications framework.The latest Dublin Descriptors document allows usto distinguish profiles on the basis of several crite-ria, the following being a quotation from the docu-m e n t :
Differentiating between cycles

C y c l e Knowledge and understanding:1 (Bachelor) [is] supported by advanced text books [with] some aspects informed by knowledge at the forefront of their field of study…2 (Master) provides a basis or opportunity for originality in developing or applying ideas often in a research* context…3 (Doctorate) [includes] a systematic understanding of their field of study and mastery of the methods of research* associated with that field…
Applying knowledge and understanding:1 (Bachelor) [through] devising and sustaining arguments2 (Master) [through] problem solving abilities [applied] in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts…3 (Doctorate) [is demonstrated by the] ability to conceive, design, implement and adapt a substantial process of research* with scholarly integrity... [is in the context of] a contribution that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work, some of which merits national or international refereed p u b l i c a t i o n …
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Differentiating between cycles

Making judgements:1 (Bachelor) [involves] gathering and interpreting relevant data...2 (Master) [demonstrates] the ability to integrate knowledge and handle complexity, and formulate judgements with incomplete data...3 (Doctorate) [requires being] capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas…
C o m m u n i c a t i o n1 (Bachelor) [of] information, ideas, problems and solutions...2 (Master) [of] their conclusions and the underpinning knowledge and rationale (restricted scope) to specialist and non-specialist audiences (monologue)...3 (Doctorate) with their peers, the larger scholarly community and with society in general (dialogue) about their areas of expertise (broad scope)…
Learning skills1 (Bachelor) have developed those skills needed to study further with a high level of autonomy. . .2 (Master) study in a manner that may be largely self-directed or autonomous…3 (Doctorate) expected to be able to promote, within academic and professional contexts, technological, social or cultural advancement...

The basic difference between the first and secondcycles is as follows: the first cycle deals with thegeneral foundations of the subject(s), while thesecond involves specialisation and will depend to alarge extent on the individual research interests ofthe department offering the degree.Important recommendations with respect to Masterprogrammes were made by the Helsinki Seminarheld in March 2003. Again I quote two recommen-dations from the Seminar document:
n While master degree programmes normallyc a r ry 90 - 120 ECTS credits, the minimumrequirements should amount to 60 ECTScredits at master level. As the length and thecontent of bachelor degrees vary, there is aneed to have similar flexibility at the masterlevel. Credits awarded should be of theappropriate profile.
n A transition from master level to doctoralstudies without the formal award of a master’sdegree should be considered possible if thestudent demonstrates that he/she has then e c e s s a ry abilities.

Stage 2b: Translation into
l e a rning outcomes and generic
and subject-specific competencesThe ideal procedure might be as follows:
n Identify the most relevant generic competencesfor the subject area.
n Identify the most relevant subject specificcompetences, taking into account the inputfrom professional bodies and graduates( s t a k e h o l d e r s ) .
At the beginning of Phase 1, Tuning carried out as u rvey on competences involving graduates,employers and academics; the results are availablefrom the Tuning websites (e.g. http://www. r e l i n t .deusto.es/TUNINGProject/index.htm). We wishedto find out what the most important competencesrequired for employability are, independent of thesubject area. 
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Across the then seven subject areas (business,c h e m i s t ry, educational sciences, geology, history,mathematics, physics) a total of around 7000 ques-tionnaires (5000 from graduates, 1000 each fromemployers and academics) were subjected to a sta-tistical analysis. The survey had a wide geographi-cal range: 101 institutions in 16 countries.Comparing graduates and employers, the «top ten»competences expected in a combined rankingwere as follows:
n Capacity for analysis and synthesis
n Capacity to learn
n Problem solving
n Capacity for applying knowledge in practice
n Capacity to adapt to new situations
n Concern for quality
n Information management skills
n Ability to work autonomously 
n Te a m w o r k
n Capacity for organisation and planningThere were clear differences between the percep-tion of the academics on the one side and the gra-duates and employers on the other, as shown bythe following example of rankings:
n While academics put «basic general knowledgeof the subject» at the top of their list, forgraduates and employers this ranked only 12 t h
n Computing skills were ranked 4th by thegraduates and only 16th by the academics
n Interpersonal skills were ranked 4th by theemployers and 6th by the graduates but only14th by academics.As an example for generic competences, the che-m i s t ry group in Tuning selected the following astypical first cycle competences:
n capacity for applying knowledge in practice
n planning and time management
n oral and written communication in the nativel a n g u a g e
n knowledge of a second major Europeanl a n g u a g e
n capacity for analysis and synthesis (in a general,not a chemical sense)

n capacity to learn
n information management skills (ability to retrieveand analyse information from different sources)
n capacity to adapt to new situations
n p r o b l e m - s o l v i n g
n d e c i s i o n - m a k i n g
n t e a m w o r k
n ability to work autonomously
n ethical commitment 
Stage 3: 
Translation into curricula C u r r i c u l a are naturally the province of the acade-mics. However, in the sense of output-oriented lear-ning we do not need to consider only the curriculathemselves, but other related aspects. Thus thec h e m i s t ry group in Tuning developed the«Eurobachelor» framework, which considers thefollowing aspects of the first cycle degree:
n Employability (based on subject knowledge andgeneric skills)
n Learning outcomes
n Credit distribution (compulsory, semi-optionaland elective course units)
n E C TS and student workload
n Mobility (when can a first cycle student goa b r o a d ? )
n Methods of teaching and learning (small groups,problem-solving classes, presentations,multimedia etc.)
n Assessment, grading (local and ECTS gradings c a l e s ) .
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Stage 4: Translation into
modules and approaches
towards teaching, learning
and assessmentIn many countries individual course units (lectures,practicals, seminars, etc.) are combined to formmodules. If this is done, modules should be neithertoo small nor too large.The recommendation of many ECTS counsellors isto use a minimum of 5 or 6 ECTS credits, then multi-ples of the base unit chosen.Each course unit will require particular teachingmethods, learning approaches, and methods ofa s s e s s m e n t .

Stage 5: Internal programme
quality enhancement and
quality development: built in
monitoring, evaluation and
updating procedures.Of particular importance is feedback on real stu-dent workload (ECTS is a workload-based system).This can be done via regular questionnaires or evenby asking students to keep diaries recording timespent on studies.Tuning considers that internal (departmental) q u a-lity enhancement and quality development p r o c e-dures should cover the following aspects:
n The profile of the degree
n Learning outcomes and competences, bothgeneric and subject-specific
n Workload and ECTS credits, mobility
n Learning, teaching and assessment.Databases should thus be built up to deal withthese several aspects. As far as the profile of thedegree is concerned, information should be collec-ted on how successful graduates from the threecycles are in finding a position (be it in industry, ano-ther university or wherever else) and (by means ofan alumni network) how graduates’ careers deve-lop. Questionnaires sent to alumni and employerswill make it possible to see whether the plannedcompetence levels are reached and whether theyneed modification. Statistics on mobility will also berequired, and the point on monitoring student wor-kload has already been made.

Quality agencies need to be seen as the friends and not the
enemies of the university! Thus the cooperation betwe e n

AQU Catalunya and the universities in this region is
something that other countries can perhaps take as a model.
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Student questionnaires need to cover much morethan workload, however. Questions about learningdifficulties and on the effectiveness of teachingneed to be asked. In addition we need to know whe-ther individual assessments really do the job theyare intended to and to correlate students’ answerswith examination successes. If the examinationpass rate is always low in certain modules or courseunits, these obviously need some modification; atthe same time, however, if marks in certain modulesare regularly very high the same is true!
Conclusion: Quality of the
New DegreesThe Berlin communiqué contains another highlyrelevant passage:The quality of higher education has proven to beat the heart of the setting up of a EuropeanHigher Education Area. Ministers commit them-selves to supporting further development of qua-lity assurance at institutional, national andEuropean level. They stress the need to developmutually shared criteria and methodologies onquality assurance.They also stress that, consistent with the princi-ple of institutional autonomy, the primary respon-sibility for quality assurance in higher educationlies with each institution itself and this providesthe basis for real accountability of the academicsystem within the national quality framework.Therefore, they agree that by 2005 national qua-lity assurance systems should include: 
n A definition of the responsibilities of thebodies and institutions involved.
n Evaluation of programmes or institutions,including internal assessment, externalr e v i e w, participation of students and thepublication of results.
n A system of accreditation, certification orcomparable procedures.
n International participation, co-operation andn e t w o r k i n g .

This meeting involves participants from the univer-sity sector, the Catalan Quality Assurance Agencyand the Catalan government’s Ministry ofEducation. Each of these three actors has a role toplay in the new systems which are being set upthroughout Europe, and their roles should be defi-ned in a consistent manner across the Bolognaa r e a .Various European bodies are presently workingtowards a common system of quality assurance.AQU Catalunya is a member of ENQA, which hasbeen charged «through its members» with develo-ping an agreed set of standards, procedures andguidelines on quality assurance, exploring ways ofensuring an adequate peer review system for qua-lity assurance and/or accreditation agencies orbodies, and with reporting back through the Fo l l o w -up Group to Ministers meeting in Bergen in May2 0 0 5 .Quality agencies need to be seen as the friends andnot the enemies of the university! Thus the coopera-tion between AQU Catalunya and the universities inthis region is something that other countries canperhaps take as a model.
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2 | UN INPUT CLAU EN LES NOVES TITULACIONS: ELS ESTUDIANTS
L’objectiu d’aquesta ponència és presentar la utilitat de la recerca realitzada fa un parell d’anys sobre ELS
ESTUDIANTS, ELS SEUS ESTUDIS I EL SEU FUTUR PROFESSIONAL1 per facilitar la incorporació de les
universitats catalanes a l’Espai europeu d’educació superior.

Els estudiants són un col·lectiu directament afectat per la reforma que es comença a implementar a Catalunya i,
per tant, seran un dels actors clau que faran sentir la seva veu, i amb molta probabilitat organitzaran accions a
favor o en contra d’aquesta. Les seves actituds i opinions no solament són importants a l’hora de la presa de
decisions sobre el procés, sinó que l’èxit de la mateixa reforma depèn de com els estudiants s’adaptin a les exigències
del canvi proposat. Una de les preocupacions que sorgeix en les reunions de professorat orientades a les proves pilot
és precisament fins a quin punt els nostres estudiants estan ben predisposats a una reforma que implicarà més
dedicació per la seva part. 

L’any passat, en el Taller de Tarragona organitzat per AQU Catalunya, ja vaig presentar unes dades sobre les
motivacions i el mode de vida dels estudiants procedents d’aquesta mateixa enquesta, la qual, encara que no fou
pensada directament en funció d’aquesta reforma, recull molta informació que pot ajudar a orientar les accions
futures.2

Així doncs, en el taller d’enguany parlaré de tres aspectes molt concrets: la mostra d’un informe reduït per àrees, la
presentació d’un qüestionari reduït per a la seva possible aplicació i, finalment, un exemple d’utilització de les
dades relacionat amb la problemàtica de les competències transversals.

Josep M. Masjuan Codina, Universitat Autònoma de Barcelona

1 Presentació de l’informe reduït per àrees

1 J. M. MA S J UA N, H. TRO I A N O, C. MO L I N S, Els estudiants universitaris davant els estudis i el seu futur professiona l, AQU Catalunya, 2003.Recerca realitzada en el marc de la xarxa Un i 21 de la Federació de les Regions d’Europa per a la Recerca en  Educació i Fo r m a c i ó(FREREF), amb la participació de les universitat s de Grenoble, Constança i l’Autònoma de Barcelona i amb el suport d’AQU Catalunya.Les dades s’han obtingut a partir d’una enquesta per qüestionari a 4.029 estudiants, a la meitat de la seva carrera acadèmica, de les tresregions esmentades sense criteris estrictes de mostreig ni pel que fa a les t itulacions, tot i que es va buscar una representació rellevantcomparable internacionalment per àrees,  ni de bon tros per universitats. És evident, doncs, que els resu ltats només són indicatius.2 J. M. Masjuan, «Cal tenir en compte les actituds dels estudiants a l’hora de dissenyar el crèdit europeu?», El disseny de programes deformació (Universitat Rovira i Virgili,  9 i 10 d’octubre de 2003), AQU Catalunya, Barcelona.
3 AQU Catalunya ha realitzat  dues publicacions fotocopiades, una per a les àrees d’Humanitats i Ciències Socials —incloent-hi Economia iDret— i l’altra per a les Ciències, les Ciències de Salut i les Enginyeries.

Aquests informes recullen la informació obtingudaa partir d’unes preguntes plantejades als estudiantsque poden ser interessants per conèixer les sevesopinions, actituds i pràctiques i que han estat selec-cionades en funció de la seva utilitat amb vista a lareforma. En concret, donen informació dels aspec-tes següents: els motius que tenen els estudiantsper elegir els estudis, com perceben el funciona-ment dels estudis i què se’ls exigeix, quines estratè-gies utilitzen en la seva carrera acadèmica, quinarelació tenen amb el mercat laboral mentre estu-dien, quins valors generals tenen, com els van elsestudis, quina professió volen realitzar, com perce-ben el procés d’inserció professional, i quina valora-ció fan dels estudis universitaris que estan cursant.

Les dades presentades es refereixen només aCatalunya, tot i que en els comentaris escrits es fancomparacions amb les altres regions (Grenoble iConstança) quan les diferències són significatives.S’han elaborat diferents informes per a cada una deles set àrees definides (Humanitats, Socials, Dret,Economia, Salut, Ciències, Enginyeries) i en cadacas les gràfiques donen informació de cada àreacomparada amb el  conjunt.3
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2 Presentació d’un qüestionari reduït

L’experiència de la recollida dels qüestionaris ensva mostrar que els estudiants el trobaven excessi-vament llarg, la qual cosa posava dificultats a l’horad’obtenir la seva col·laboració. Això va fer que ensplantegéssim una reducció del qüestionari un copels requeriments de la recerca internacional ja s’ha-vien assolit, a fi de facilitar-ne una aplicació directa através de les instàncies que tenen les diferents uni-versitats de Catalunya per conèixer els seus usua-r i s .

Aquest qüestionari resumit, que està completa-ment disponible, és el resultat del projecte de finalde carrera en Enginyeria Tècnica Informàtica delsestudiants David Martínez Murciano i FranciscoJavier Roldán López, dirigits per la Dra. Roser Rius iel Dr. Ramón Nonell de la UPC.El resum s’ha fet a partir de l’anàlisi dels compo-nents principals, eliminant-ne les redundàncies, demanera que el nou qüestionari ha quedat reduïtsubstancialment de 424 a 149 variables. 
3 Un exemple d’utilització de les dades de la recerca en relació 

amb la problemàtica de les competències transversals

Les titulacions que estan fent les proves pilot aCatalunya o que participen en el procés de realitza-ció dels llibres blancs de l’ANECA estan treballanten el procés de definició i validació de les compe-tències específiques i transversals que han d’orien-tar els diferents plans d’estudis. Aquest ha estat elmotiu pel qual hem utilitzat les dades de l’enquesta:per facilitar o fins i tot per relativitzar una micaaquest procés de construcció.Per justificar la proposta d’aplicació pràctica partei-xo d’una hipòtesi general de Kurt Lewin4 que haestat confirmada en diferents recerques fetes arreusobre els processos de canvi a les institucions edu-catives (L. Elton,5 A. Ke z a r6) .Perquè un procés de canvi s’implanti amb èxit,cal que els promotors eliminin obstacles i ofe-reixin incentius als actors més que no pas queels pressionin directament en la direcció delc a nv i .Aquesta afirmació encara deu ser més certa quans’han realitzat diverses reformes a la nostra univer-sitat en poc temps que no tots els actors implicatsvaloren positivament. 

Altres autors rellevants han subratllat la importànciade tenir en compte el passat (E. Martin)7 i els contex-tos locals, en aquest cas les tradicions, de cada dis-ciplina (T. Becher, H. Tr o i a n o ) .8Per referir-nos al tema de les competències, hemseleccionat dues preguntes del qüestionari: unaque fa referència a la percepció que tenen els estu-diants de les exigències dels estudis i una altra quefa referència a la percepció que tenen del progrésque fan en diferents aspectes a través de la sevacarrera acadèm ica.

4 Kurt LE W I N, Teoría del campo en las ciencias socia les, Barcelona, Paidós, 19 51.
5 Lewis ELTO N, «Accountability in Higher Education: The Danger of Unintended Consequences», Higher Education, núm. 17, 1988, p. 377-390.
6 Adrianna J. KE Z A R, Understanding and Facilitating Organizational C hange in the 21st Century. Recent Research and Conceptualisations,ASHE-ERIC Higher Education Report, vol. 28, núm. 4, 2001.
7 Eleine MA RT I N, Changing Academic Work. Developing the Learning Un i v e r s i t y, Open Un i v e r s i t y, Buckingam, 19 9 9 .
8 Tony BE CH E R, «The State and the University Curriculum in Britain», European Journal of Education, vol. 29, 1994, 3:231 - 2 4 6 .H. TROIANO, El procés de reforma dels plans d’estudi de les titulacions universitàries. Estudi de casos des d’una perspectiva sociològica,tesi doctoral, Departament de Sociologia, UAB, 19 9 9 .
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Nivell d’exigència 
de la universitat en diferents
aspectes

La taula següent mostra les respostes del conjuntd’estudiants universitaris de la mostra de Catalunya( 1.823) amb relació a la pregunta següent: «Què opi-nes del que s’exigeix als estudiants de la teva titula-ció durant aquest any? Segons tu, quina importàn-cia s’atorga als punts següents?». L’alumnat podiacontestar d’acord a una escala de cinc possibili-tats, que hem reduït a tres. Destaquem en negretael percentatge de respostes més alt entre les tres.
M a s s a Justa P o c am e s u r aComprendre els principis fonamentals 19 % 7 0 % 11 %Adquirir un gran coneixement sobre els fets 18 % 6 5 % 17 %Treballar en grup amb altres estudiants 18 % 4 2 % 4 0 %Saber analitzar fets complexos d’una manera autònoma 16 % 4 0 % 4 4 %Entrenar-se per tenir una mirada crítica sobre el que s’ensenya 10 % 4 0 % 5 0 %Aplicar la teoria adquirida a problemes i aplicacions pràctiques 10 % 4 0 % 5 0 %Estar informat/ada en diversos camps 8 % 4 0 % 5 2 %Treballar molt intensament per als estudis 4 5 % 3 5 % 2 0 %Interessar-se en les repercussions socials de la disciplina 7 % 3 2 % 61 %Treballar en els aspectes ètics de la disciplina 2 % 3 2 % 6 5 %Desenvolupar temes concrets, recerques… d’interès personal 10 % 3 0 % 6 0 %Fer regularment produccions (parcials, ponències, etc.) 12 % 3 0 % 5 3 %Participar en els debats en cursos i seminaris 3 % 2 8 % 6 9 %

La taula següent mostra com s’agrupen els ítemsanteriors a partir d’una anàlisi de components prin-cipals. Aquesta tècnica permet mostrar quinstemes estan més relacionats entre si, la qual cosaens pot ajudar, mentre no tinguem recerques mésprecises sobre la dinàmica ensenyament/aprenen-tatge, a potenciar aquells aspectes que volem com-pensar augmentant el pes dels contextos formatiusque els potencien sense haver d’arribar a un nivellde detall difícilment assolible en la pràctica docent.
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Anàlisi fets Repercussions Treball de grup Coneixement sobre fetsc o m p l e x o s s o c i a l sInformat Aspectes ètics Participació debats Treballar molt intensamentaltres campsPrincipis Informats P r e s e n t a c i ó Presentació de treballsf o n a m e n t a l s altres camps de treballsVisió crítica Aplicació continguts c o n t i n g u t a problemes pràcticsTemes d’interèsp e r s o n a lAplicació contingutsa problemes pràctics
Nota: Cada columna mostra els aspectes que estan relacionat s empíricament.
Finalment, la taula següent mostra esquemàtica-ment les diferències entre àrees de més a menys.

Més que lam i t j a n aM i t j a n a
M e n ys que lam i t j a n a

Fonamentals ipràctics   C i è n c i e s ,E n g i n y e r i e sDret, Salut
E c o n o m i a ,S o c i a l s ,H u m a n i t a t s

Socials i ètics       
S o c i a l s
Humanitats, Dret,E c o n o m i a ,S a l u tC i è n c i e s ,E n g i n y e r i e s

Participatius        
S o c i a l s ,E n g i n y e r i e sHumanitats, Dret,S a l u t
C i è n c i e s ,E c o n o m i a

Exigència i fets
S a l u t
Dret, Enginyeria
C i è n c i e s ,E c o n o m i a ,S o c i a l s ,H u m a n i t a t s

La simple lectura d’aquestes dades i la comparacióentre àrees pot ajudar a adonar-se de quins aspec-tes potser cal reforçar i a plantejar-se quins contex-tos d’aprenentatge els poden potenciar. 
En què consideren els
estudiants que progressen mésLes dades que analitzem a continuació ofereixenuna perspectiva complementària a l’anterior i ensofereixen la percepció del conjunt d’estudiants deCatalunya sobre el seu progrés a la universitat endiferents aspectes relacionats principalment ambles competències generals. La pregunta va ser for-mulada de la manera següent: «Indica en quinamesura els teus estudis t’han ajudat a progressaren les esferes següents».
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M o l t Re g u l a r P o cConeixements propis de la titulació 5 5 % 4 3 % 2 %Desenvolupament personal 4 9 % 4 6 % 5 %Capacitat d’analitzar i resoldre problemes 41 % 5 4 % 5 %Esperit crític 4 2 % 51 % 8 %Capacitats intel·lectuals (esperit lògic, metòdic) 3 4 % 61 % 6 %Autonomia i independència 3 5 % 5 5 % 10 %Cultura general 3 0 % 5 6 % 15 %Capacitat d’organització i planificació 2 5 % 61 % 14 %Consciència de la responsabilitat social 2 9 % 5 2 % 18 %Capacitats pràctiques, referències a la professió i a la pràctica 2 2 % 6 5 % 14 %Capacitat de trebal lar en equip 2 4 % 6 0 % 17 %Metodologia, tècniques de treball i d’estudi 19 % 6 4 % 17 %Coneixements fora del marc de la disciplina, interdisciplinarietat 11 % 71 % 19 %Competències lingüístiques, expositives i participació en debats 11 % 6 3 % 2 6 %
La taula següent mostra, igual que abans, com s’a-grupen els diferents ítems a partir d’una anàlisi delscomponents principals.
C o n e i x e m e n t s Desenvolupament Metodologia d’estudi Capacitats referentst i t u l a c i ó p e r s o n a l a la professióResolució problemes Esperit crític Capacitat I n t e r d i s c i p l i n a r i e t a td ’ o r g a n i t z a c i óCapacitats Autonomia i Capacitat de treball Competències i n t e l · l e c t u a l s i n d e p e n d è n c i a en equip expressió lingüísticaCultura general

Consciència social
Finalment, la taula següent ens mostra com s’ orde-nen en cada subconjunt de temes les diferentsà r e e s :
C o n t i n g u t si problemesCiències, Enginyeries
S a l u t
Dret, Economia,Humanitats, Socials

C o n s c i è n c i ai crítica  Humanitats, Dret,S o c i a l sEconomia, Salut
Ciències, Enginyeries

Metodologia i organització  E n g i n y e r i e s
Socials, Ciències
Dret, Economia, Salut

Professionalitat        
S o c i a l s
Humanitats, Dret,Economia, Enginyeries,S a l u tC i è n c i e s
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Comparant aquestes taules amb les anteriorspodem observar que les competències en la resolu-ció de problemes, la visió crítica sobre els contin-guts i la capacitat de resoldre problemes comple-xos autònomament no sempre es poden identificaramb les capacitats referides a la pràct ica professio-nal, les quals apareixen més vinculades a les com-petències expressives i a la interdisciplinarietat. 
4 Discussió dels resultats

Sobre l’anàlisi de les dades La taula següent ofereix una síntesi entre els resul-tats d’ambdues preguntes per àrees, per facilitar lar e f l e x i ó :
H u m a n i t a t s S o c i a l s D r e t E c o n o m i a S a l u t C i è n c i e s E n g i n y e r i a

E. fonaments pràctics - - - - - -  0 0 0 - - - 0 0 0 + + + + + +E. socials i ètiques 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -  - - -E. participació 0 0 0 + + + 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -  + + +E. fets i exigència - - - - - - 0 0 0 - - - + + + - - -  + + +P. continguts problemes - - - - - - - - - - - - 0 0 0 + + + + + +P. consciència i crítica + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 - - -  - - -P. metodologia i organització - - - 0 0 0 - - -  - - - - --  0 0 0 + + +P. professionalitat 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -  0 0 0
Nota: E = exigències; P = progressos; +++ = més que la mitjana; 000 = a l’entorn de la mitjana; - - - = menys que la mitjana.
1. Podem observar que hi ha factors extrets de lesdues preguntes que mostren un comportamentsemblant, la qual cosa indica que mesurencoses relacionades. L’exigència de les titula-cions en els aspectes fonamentals i pràctics escomporta de manera semblant al que els estu-diants aprenen en continguts i problemes. Ésinteressant de veure que la referència a proble-mes i aspectes pràctics, on les titulacions queressalten són les de Ciències i d’Enginyeries, nos’associa amb la professionalitat. Probablementla resolució de problemes, tal com es practica,està més orientada a la comprensió dels aspec-tes teòrics que no pas a la resolució de proble-mes en l’àmbit professional.

D’altra banda, podem veure que l’exigència enaspectes socials i ètics es relaciona amb el pro-grés en la consciència crítica. En aquests aspec-tes destaquen sobretot les titulacions deCiències Socials i, en menor mesura, Dret iHumanitats, però no Econòmiques. Els estu-diants de Dret i Humanitats sembla que indiquinque progressen en aquests aspectes per lescaracterístiques de la matèria més que no paspel que se’ls demana. Els altres aspectes nomantenen tan clarament una relació entre lesdues preguntes.2 . Cal destacar que les Enginyeries es quedensoles pel que fa a fer progressar els alumnes enaspectes lligats a l’organització dels estudis i lametodologia. L’àrea de Salut també destaca perla insistència en l’aprenentatge dels fets, la qualcosa també és coherent amb el que forma partde la consciència col·lectiva a la universitat. És
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sorprenent, en canvi, que només les CiènciesSocials destaquin per la professionalitat, la qualcosa deu ser deguda a la interdisciplinarietat, laqual, com hem pogut veure, s’associa amb laprofessionalitat. És interessant de fer notar, i pot-ser s’hauria de revisar, que titulacions professio-nals clàssiques com Dret i Ciències de la Salutsón percebudes pels estudiants com a molt dis-ciplinars. L’àrea de Ciències Socials i lesEnginyeries destaquen per la importància dona-da a la participació. Val a dir que, almenys pelque fa a les Enginyeries, els resultats es podendeure a un cert biaix de la mostra.3. És evident que la majoria dels aspectes indicatssón de domini comú entre el professorat univer-sitari, però el tipus de reflexió que permet unacomparació basada en un element extern, comara la percepció dels estudiants, pot ajudar molta reflexionar sobre la importància que es dónaals diferents aspectes, i més encara si en eldebat participen professionals externs a la uni-versitat que poden prendre més distància res-pecte als mateixos resultats, com altres vegadess’ha pogut comprovar.

Més enllà de l’anàlisi de les
dadesA continuació es realitzen algunes reflexions que,tot i que tenen a veure amb les dades comentades,se situen en un marc més lliure:1. Les àrees tenen disciplines que obeeixen a lògi-ques diferents, que pertanyen a tradicions dife-rents i que compten amb un professorat que farecerca amb metodologies diferents. Això acon-sella que les reformes es plantegin de maneradiferent en cada context local i de la manera méspròxima possible a les tradicions de cada àrea.2 . Quan parlem de l’aprenentatge de les habilitatstransversals probablement és més útil, des delpunt de vista estratègic, que el professorat dis-cuteixi col·lectivament i creï consens al voltant deles competències principals i diversificar elsentorns d’aprenentatge (seminaris on els estu-diants exposin els seus treballs, treball per pro-jectes, desdoblament de grups amb debats, vin-culació entre teoria i pràctica, grups de discussiósobre els pràcticums, etc.) que no pas dedicarmoltes energies a assignar les competències acada una de les disciplines del programa. 3 . El reconeixement del passat, que és una de lescondicions de l’èxit, demana analitzar concreta-ment tot el que s’ha fet en la direcció del canvi,com ara la incorporació dels crèdits pràctics, lesnoves tecnologies, els pràcticums, etc., i fer unesforç per difondre-ho i potenciar-ho. A partird’altres estudis sabem que moltes competèn-cies de caràcter professional no es poden desen-volupar en contextos escolars sinó que calsituar-se en contextos reals. En aquest sentit,aprofitar tota l’experiència acumulada en l’orga-nització de les pràctiques professionals exter-nes, convertir-les en obligatòries i destinar recur-sos materials i humans a la seva millora pot seruna estratègia adequada per al canvi que es pro-posa. En el moment de l’enquesta només unatercera part dels estudiants havien fet pràctiquesexternes o estaven segurs que en farien.
4. La diversitat d’estudiants actual fa difícil que hihagi una coincidència d’interessos amb vista alcanvi que es proposa, ja que sovint els generaràmés feina. Probablement també donarà mésfeina al professorat, la qual cosa indica queaquest és un problema estratègic fonamental.
5. Les propostes que es deriven d’una determina-da interpretació subjectiva de les dades que hemmostrat anteriorment aposten per una simplifica-ció dels processos de definició de competènciesi per la localització dels recursos en punts estra-t è g i c s .
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En resum:
Hipòtesi pràcticaFacilitar el canvi
Reconèixer el passat
Valorar els contextos locals
No confondre les paraules amb els fets
Tenir en compte els estudiants

E x e m p l eMés que grans reformes, que ja n’hem fet prou, facilitari potenciar petits canvis estratègics.Reconèixer i millorar els pràcticums i els crèditsp r à c t i c s .Conèixer les diferents experiències i potenciar-les. No plantejar processos iguals per a les diferents àrees. Simplificar els processos de perfils i competènciestransversals. Treballar col·lectivament sobre punts fortsi febles, si pot ser amb la presència de professionalse x t e r n s .Implicar-los en el canvi. Conèixer, difondre i debatre les seves pròpies opinions.
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3 | ACCREDITATION IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA. THE CATALAN PILOT PROJECTIN A EUROPEAN PERSPECTIVE
Ton Vr o e i j e n s t i j n, QA-consultants i.o
1 Introduction

AQU Catalunya (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) is running a project in co-
operation with the Catalan universities involving the adaptation of degrees to the European Higher Education
Area. Given that the aim of the project is to introduce the Bachelor and Master structure in Catalan higher
education together with accreditation of the corresponding curricula, it is significant to see how the developments
in Catalonia fit in with the situation in Europe as a whole.

The European higher education landscape is currently undergoing a drastic change. The Bologna declaration
signed on 29 June 1999 by 29 ministers of Education in Europe produced a blueprint for the future, the aim of
which is to achieve a European area of higher education. The main aim of this is to develop a transparent system
of higher education in Europe that can compete with the rest of the world and that will also attract students from
outside of Europe. The basic idea is to promote transparency through introduction of the Bachelor and Master
structure, or BAMA for short. The consequences of the declaration are more far reaching than the ministers had
foreseen, for they started a process that has since gained momentum faster than anyone had expected, and many
countries are now busy introducing BAMA and reshaping their systems of higher education. Strongly connected
with this is the change in approach to quality assessment that is taking place; up to 1999, at least in Western
Europe, the word accreditation had not been used although nowadays discussion about the subject is high on the
agenda.

2 The rise of a quality culture in European higher education

A growing number of external quality assessmentagencies for higher education began to appear inWestern Europe in the nineteen eighties. The littleexperience with quality assurance or qualityassessment in higher education in Europe prior tothis was limited to a few fields and countries whereprofessional bodies were organising accreditation,as in engineering in the UK, for example. The qualityof higher education was in general not discussedbecause West European governments steered hig-her education centrally. This changed as highereducation acquired more autonomy and the strictregulations that had previously been in place werereplaced by steering on output. One of the basicconditions for enhanced autonomy was the intro-duction of internal quality assurance and externalquality assessment. Many West European coun-tries started to set up national bodies for external

quality assessment (EQA), the Netherlands beingone of the first to introduce external quality assess-ment at programme (curriculum) level. Other coun-tries soon followed suit and nowadays nearly allWest European countries have a national system.Quality assessment in Western Europe before 19 9 9was characterised by the following:
n Most countries had a national system ofexternal quality assessment, aimed at fulfillingnational needs.
n External quality assessment was not at this timeinvolved with accreditation in most countries
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n In most countries there was assessment ofeither programmes, disciplines or subjectm a t t e r; institutional assessment was onlycarried out in a few (e.g. France) or sometimesthere was a combination of institutional auditand programme assessment (e.g. Spain andthe UK).
n All agencies used the same basic model: self-assessment, peer review, public report.
n The main functions of external qualityassessment were improvement anda c c o u n t a b i l i t y. Although not always easy tocombine, all agencies attempted to do soalthough the emphasis on accountability orimprovement differed from one country to then e x t .
n A definition of quality was difficult to pin down,the basic interpretation being fitness forpurpose. This had more to do with theassessment of input and process than output.One of the most important consequences of theintroduction of external quality assessment in hig-her education in Europe was the emergence of aquality culture in higher education and the growth ofinternal quality assurance. 

The situation in Central and Eastern Europe wasquite different. After the fall of communism, most ofthe Central and East European countries foundthemselves confronted with the need to transformhigher education and the rise of private institutions.As a way of putting their house in order, most coun-tries in Central and Eastern Europe introducedaccreditation according to the US model.A doctoral thesis written in 2050 on the history ofquality assurance in European higher educationwould distinguish a clear threshold for 1999 anddescribe developments in EQA as pre-Bologna andpost-Bologna, with 1999 as the breakpoint. It wouldinclude a description of some very interesting chan-ges: EQA changed from a process-orientated, for-mative activity in a national setting into a criterion-based and internationally orientated normative acti-v i t y. The changes would have been caused not bythe growth in the number of EQA agencies butbecause of the consequences of the Bolognadeclaration. The call for quality is no longer merely anational matter but has become one of internationalimportance as well. It is not just national govern-ments that are calling for the quality of higher edu-cation to be demonstrated but international stake-holders as well, and the call in the open EuropeanHigher Education Area is for a label of quality on theprogrammes that are being offered. The basic ideabehind the Bologna process is a transparentsystem of higher education with easily readabledegrees, therefore the need for an EQA system thatprovides a quality label for HE with an intrinsic valueall over Europe. Accreditation crosses borders andnational needs - EQA goes international!
3 From external quality assessment to accreditation

The Bologna declaration, the idea of the Europeanhigher education area and the introduction of theBachelor/Master structure have all had an enor-mous impact on the discussion about quality assu-rance, quality assessment and accreditation. Themain questions now concerning the future are:
n What is the quality of a Bachelor or Master’sdegree in other countries compared with thequality of a Bachelor/Master’s degree in one’sown country ?
n Is a Bachelor in Economics from the Un i v e r s i t yof Rotterdam equivalent to a Bachelor inEconomics from the University of Barcelona,Rome or Prague (or whichever university)?
n Will it be possible to do a Master’s programmein country X after finishing my Bachelor inc o u n t ry Y? And will it be possible to do a PhD inc o u n t ry Z with a Master from country X?

These issues underline the importance of knowingwhat is meant by a Bachelor degree and what ismeant by a Master’s degree and whether we are tal-king more or less on the same level for both.Demonstrating to the world outside of one’s ownc o u n t ry that quality is being offered means theremust be a good system of quality assessment andan appropriate way of providing a label of quality forprogrammes, which means a system of accredita-tion that can be trusted by others. Europe is facing the challenge of having to developan accreditation system that meets both nationaland international needs. Whereas the setting forexternal quality assessment from the 19 8 0 sonwards was a specific national context where onlynational needs and requirements were considered,accreditation today must first of all be an instrumentfor the European Higher Education Area. An impor-tant matter however is not to replace one jungle ofstructure and degrees with another that is made upof accreditation and external quality assessment.Each country started to develop its own accredita-

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:45  Página 28



29

tion system and governments continue to head offin their own direction. Accreditation in many coun-tries is still seen to be a national activity with nationalaims instead of an instrument for quality assurancewithin the framework of the open European HigherEducation Area. Although the internationalisation ofaccreditation can be seen as a basic requirementfor good results to stem from the Bologna process,many governments look at accreditation in the firstinstance as a national issue. The importance ofaccreditation lies not with meeting national needsbut with the Bologna process. The existing systemsof external quality assessment in most We s tEuropean countries have been adequately efficientto cover national needs and in countries like

Denmark, Sweden, the Netherlands and Spain(Catalonia), the system has been running success-fully for more than 15 years. The change in thesystem to accreditation here was underpinned byarguments within the national context, with theneed for evaluation to be more critical and indepen-dent and calls for a clear distinction between goodand bad quality regarding funding and degreerecognition. One could say that the outside world ingeneral (especially the politicians) were distrustful ofthe existing systems and that, in most cases, thedrive to set up accreditation was based more onnational (more control over higher education) thanreal European (equivalence and quality) interests. 
4 What is meant by accreditation? 

The development of a European value-based accre-ditation system is also hindered by differences ininterpreting what accreditation is. It is difficult todefine accreditation given that the concept chan-ges by the day. Imported terminology is being usednowadays in Europe although the meaning herealso differs from the way the same term in used theUS, just as the role that accred itation plays likewisediffers. As to a definition, certain characteristics ofaccreditation can be defined:
n Accreditation is a f o r m a l d e c i s i o n
n Accreditation is based on an o v e r a l la s s e s s m e n t of the HEI or its core activities( p r o g r a m m e s )
n Accreditation is based on the assessment of atleast minimum requirements (threshold quality)
n Accreditation concerns a y e s / n o / (and in somecases) a conditional d e c i s i o n
n Accreditation may have consequences, fore x a m p l e ,· In the professional field· Concerning recognition· Concerning funding· Concerning student aid

Accreditation can be seen as providing an HEI orprogramme with a formal quality certificate thatshows that the HEI or programme at least complieswith expected minimum requirements.More or less the same definition is given in docu-ments of the accreditation bodies in We s t e r nEurope: Accreditation is a formal decision based onthe evaluation of past performance that indicatesthat certain standards and/or certain minimumrequirements are met.1The first country in Western Europe to introduceaccreditation was Germany, with the setting up ofthe Akkretierungsrat in 1999. At the present time,the following countries in Western Europe haveintroduced or are introducing an accreditationsystem: the Netherlands together with Belgium(Flanders), Austria, Germany, Ireland, Italy, Norw a y,Spain and Switzerland.Aside from official accreditation systems, there aresome countries with partial accreditation systems,such as Denmark, Sweden, Finland, UK, France,Portugal, Iceland and Belgium (Fr).2If one includes the countries with an accreditationsystem in Central and Eastern Europe, theEuropean Higher Education Area looks like this(accreditation is formally used in the dark shadedc o u n t r i e s ) :

1 Vroeijenstijn, «Similarities and differences in accreditation,  looking for a common framework,» The Netherlands Accreditation Organisation(NA0), June 2003
2 For the developments in Eastern Europe, see CEE-Network, Accreditation Commissions and Agencies in Central and Eastern Europe, March 2004

Tony BE CH E R, «The State and the University Curriculum in Britain», European Journal of Education, vol. 29, 1994, 3:231 - 2 4 6 .

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:45  Página 29



30

5 The accreditation process and the accreditation framework

In Europe as a whole, the accreditation process is ingeneral the same in all countries:
n An institution applies for accreditation
n It carries out a self evaluation
n There is an assessment by an expert team
n The team makes a report
n An accreditation decision is made on the basisof the report
n The consequences

There is great similarity in the manuals for evalua-ting quality between European countries, with moreor less the same aspects being assessed, and theapproach used by AQU Catalunya conforms well tothis. Before accreditation is given, the followingaspects are taken into consideration and submittedto close scrutiny:
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1. Aims and objectives
n Domain specific
n Level: Bachelor/Master
n Orientation: professional/academic2. Programme
n Professional/academic requirements
n Translation objectives
n C o h e r e n c e
n Study load
n I n t a k e
n D u r a t i o n
n S t r u c t u r e
n Student assessment3. Staff
n Q u a l i t y
n Q u a n t i t y

4. Fa c i l i t i e s
n Material facilities
n Student support/counselling5. Internal quality assurance
n Structured system for evaluation
n Quality improvement activities
n Involvement of staff, students, alumni,professional field6. Results/output
n The achieved level of the graduate
n Pass rates

6 A common framework for accreditation 

As has already been said on several occasions,accreditation only makes sense within a Europeanperspective. The value of an accreditation decisionis bound up with the European Higher EducationArea and the quality label that it provides offers thepossibility for recognition, competition and transpa-r e n c y. This means that an accreditation decisionmust have an intrinsic European value, meaningthat accreditation decisions in one country shouldbe recognised in other countries too. This is onlypossible if the quality label given by one agency isequivalent to the quality label given by another. In

order to make mutual recognition possible and topromote the international dimension of accredita-tion, the similarities between the various systemsmust be established and made known. Others donot need to do the assessments and accreditationjust like oneself but there must at least be somesimilarity and a system that covers the minimumaspects. There is therefore the need for a prevailingframework that, instead of being a straitjacket forthe system, merely stresses all aspects that arecommon and shared. Use could be made of thefollowing model to devise the common framework: 

Common q u a l i f i c a t i o nf r a m e w o r k C o m m o nidea onbasic q u a l i t y
E q u i v a l e n tq u a l i t ymodel and a s s e s s m e n ts ys t e m

Sahred process forf o r m u l a t i n gsubject s t a n d a r d s
C o m m o na c c r e d i t a t i o nc r i t e r i a Common g u i d e l i n e sfor BestP r a c t i c e s

A common framework
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Shared qualification
frameworkOne of the aims of the Bologna process is to promo-te the transparency of degrees and a system of«easily readable degrees». The underlying idea isthat a student can take a Bachelor's degree in onec o u n t ry, continue with a Master's degree in anotherc o u n t ry and finally finish his/her PhD in a thirdc o u n t ry. For this purpose, it is necessary for the par-ties involved to understand the terms Bachelor andMaster’s in more or less the same way. The firststeps for a better understanding have already beentaken, with several countries using the Dublin des-criptors in their national setting to determine thelevel of degrees. There still remains a lot to discussh o w e v e r. The description of a Bachelor andMaster’s in terms of competences and learning out-comes is thwarted by the need for a definition of aBachelor and Master’s in terms of ECTS - c r e d i t sand formal course duration. Great efforts are beingmade at the present time to develop a Europeanqualification framework.
The basic quality A generally accepted description of accreditation is:granting a quality label to prove that an institute or adegree course meets certain requirements. Beforeone can talk about equivalency of the quality label, itis necessary for there to be a common idea of m i n i-mum requirements, threshold standards and basicq u a l i t y. This will be the most complicated prerequi-site for mutual recognition however. What is basicquality? Who determines the basic quality? As longas accreditation only serves national aims, basicquality can merely be determined nationally. Ifaccreditation is to serve as a Europe-wide qualitylabel, this really requires an underlying, jointlyaccepted notion of quality. The external committeesin charge of the evaluation and assessment of qua-lity will play a pivotal part in the development of theconcept of basic quality as it is these committeesthat determine quality. The more international thecomposition of the committees, the more interna-tional the concept of basic quality will be.

An equivalent quality model
and an equivalent quality
assessment systemIt is not enough for there to be a common feelingabout basic quality for there must also be a com-mon equivalent quality model. Given that quality isin the eye of the beholder, quality as such is difficultto define. This all is very well, but we need to knowhow assessors are looking at quality and how theyassess quality. The quality assessment systems ofthe various accreditation organisations are verysimilar in general and an equivalent quality assess-ment model can justifiably be talked about. Asshown in section 5 of this paper, all accreditationbodies more or less share the same aspects regar-ding the concept of quality. The problem is the ten-d e n c y, especially amongst politicians and stakehol-ders outside the higher education sector, to ask formore and increasingly detailed criteria, on theassumption that a more detailed and sophisticatedset of criteria will provide a better judgment of qua-l i t y. This is doubtful however because it merely pro-vides a false sense of objectivity. Knowing moredoes not always necessarily mean that one’s kno-wledge of something is better. The challenge is toacquire a less complicated set of criteria for asses-sing quality. The opinion of experts should play amore important role than box-checking a list of crite-ria. On the other hand, trusting in experts is neces-s a ry although one must also maintain a certaindegree of distrust. 
Shared process for formulating
subject standardsSubject specific or domain-specific standards are inmost cases not set by the organisations for accredi-tation, with formulation being left to the experts inthe relevant domain, who are in charge of externalassessment. Although this is left to the experts,most accreditation frameworks stipulate that natio-nal subject/domain-specific standards must be inline with international standards (whatever they maybe). In any case, each organisation for accreditationis faced with the need for international benchmar-king. Assessments therefore must be set in an inter-national framework.
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There are currently a few initiatives in Europe thatseek to define domain-specific standards. Anattempt is being made as part of the Tuning project3to define international standards for various discipli-nes. The applicability of these standards is beingtested in the TEEP project.4 With regard to the inter-nationalisation of accreditation, it is important toknow how countries are formulating subject speci-fic standards and especially to see how these arebenchmarked internationally.
Shared criteria for
accreditation Another aspect that is important for the internatio-nalisation of accreditation is transparency of thegrounds on which accreditation is granted. Whichcriteria are applied? How is the yes/no decisiontaken? As of yet, not much clarity can be given asv e ry little experience with accreditation has in factbeen gained. There are however a few points thatmerit further investigation: 

3 For more information, see http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html 
4 For more information, see http://www. e n q a . n e t / t e x t s / T E E P m a n u a l . p d f

n The relationship between external assessmentand accreditation
n The period of validity of accreditation
n The advantages and disadvantages of a yes/nodecision and a conditional decision
n Does accreditation at the institutional level alsooffer guarantees for the quality of the coursesand how does it contribute to transparency?
Shared guidelines for good
practiceIt is important for accreditation agencies to applyinternationally accepted guidelines for good practi-ce. Both the European Association of QualityAssurance Agencies (ENQA) and the InternationalNetwork for Quality Assurance Agencies in HigherEducation (INQAAHE) are currently working on aseries of guidelines. 

7 The role of the European Consortium for Accreditation (ECA) 

Given the developments in the field of accredita-tion, joint efforts to make accreditation more inter-national have become increasingly important overthe years. A workshop on the setting up of aEuropean accreditation consortium was organisedin 2003, and thirteen accreditation organisationsfrom eight West European countries took part. Abroad consensus that emerged out of this works-hop was that European accreditation organisationswould mutually benefit from co-operation with eachother and that certain specific issues within the fra-mework of accreditation that are common to allshould be addressed fairly quickly, particularly theissuing of joint degrees. It was concluded that aconsortium would be an appropriate tool to streng-then collaboration between organisations responsi-ble for accreditation in the higher education sector.It was clearly stated that such a consortium shouldnot aim at promoting accreditation as the sole ins-trument for quality assurance in higher education; itshould collaborate proactively with other organisa-tions and initiatives, such as ENQA, the JointQuality Initiative and ENIC/NARIC, and it shouldhave an open structure to allow other accreditationorganisations to participate in later stages, provi-ded they share the consortium’s objectives.

The ultimate aim of the European Consortium forAccreditation is to achieve the mutual recognition ofaccreditation throughout Europe, either bilaterallyor multilaterally. The consequence of mutual recog-nition is that a decision on accreditation in onec o u n t ry is recognised by the corresponding autho-rities in other countries.The intermediate objectives of the Consortium are:
n To work out and develop a common frameworkfor accreditation that not only serves nationalneeds but also the needs of the EuropeanHigher Education Area. 
n The exchange of information, experience andgood practice concerning accreditation,especially of European standing.
n To develop criteria and procedures for themutual recognition of accreditation decisions
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n To contribute to the political developmentsconcerning accreditation in the light of theBologna process and the Berlin 2003 follow-up.
To achieve these aims, the following activities are tobe developed: 
n A clear description of the specifics ofa c c r e d i t a t i o n
n Working parties to be organised 
n A workshop is to be organised twice a year. Theworkshop will discuss the outcomes of theworking parties
n Organise or participate in conferences andcongresses with the aim of sharingaccreditation experiences with a wider audience
n Establish and manage a website whereexperiences can be shared and good practicesd i s s e m i n a t e d
n Undertake comparative studies and to analysethe members’ accreditation and assessmentp r o c e d u r e s

Membership of the Consortium is open toEuropean organisations: 
n established by law as corporate bodies orbased on national or regional regulations ora g r e e m e n t s ;
n that have accreditation as their principalfunction; this includes the accreditation ofprogrammes of higher education, accreditationof institutions of higher education or theaccreditation of accreditation organisations
n that will contribute actively to the aims of theC o n s o r t i u m

8 Final remarks

In view of the above-mentioned need for agreementon a common framework for quality assessmentand accreditation, one can conclude that the accre-ditation organisations participating in the EuropeanConsortium for Accreditation are well on their wayto establishing a common framework. They havemuch more in common than is at times thought andto deny this would be unjustified. The first steps tointernationalisation and towards mutual recognitionhave been taken. We can only trust that nationalneeds do not prevail over the international aims ofaccreditation. Accreditation must not become a

control mechanism for governments or a bureau-cratic time and money consuming process that hin-ders quality enhancement. Accreditation musts e rve to help higher education and contribute to theEuropean Higher Education Area by providing hig-her education with a quality label as an instrumentto promote transparency and mobility and to fosterthe functioning of the open European HigherEducation Area. It is in this light that the pilot projectof AQU Catalunya and the Catalonian universitiesshould be considered.
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4 | LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN EL MARCO DE LA LOU
1 Introducción

En la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) aparecen repetidas veces los términos
evaluación y acreditación. En algún caso, también figura el término valoración utilizado como sinónimo del
primero de los anteriores.

Voy a proceder a realizar un recorrido por la LOU centrándome en los diversos aspectos que han de ser objeto de
evaluación/acreditación/valoración. Posteriormente, presentaré los trabajos que la ANECA está realizando en este
ámbito.

Considero interesante enmarcar el momento en que se aprueba y entra en vigor la LOU: finales de 2001-comienzo
de 2002. Igualmente, creo que todos coincidiremos en que, en los últimos veinticinco años, la Universidad
española ha sufrido una importante transformación. 

La Constitución consagró la autonomía universita-ria y la Universidad ha aceptado los nuevos retosplanteados en la generación y transmisión de losconocimientos científicos y tecnológicos. En estetiempo, el número de universidades se ha triplicado(quizás teniendo a veces más en cuenta la necesi-dad del servicio a la sociedad que la calidad delmismo, y sin analizar otras posibles alternativas) y elnúmero de titulaciones también ha crecido, si bienno siempre se han intentado adaptar a las deman-das del mercado laboral, ni a la evolución que losmismos estudios, u otros equivalentes, estabanteniendo en los países de nuestro entorno.Las universidades están destinadas a jugar unpapel fundamental en el desarrollo cultural, social yeconómico de nuestro país, y la sociedad (adminis-traciones públicas tanto nacionales como autonó-micas, universidades, etc.) ha realizado un esfuerzoextraordinario durante los últimos veinticinco añospara que así sea.Como universitarios comprometidos con nuestrainstitución, hemos de reflexionar y hacer una sere-na autocrítica que nos permita avanzar. Es ciertoque, como he señalado antes, el esfuerzo ha sidoextraordinario, pero no lo es menos que el resulta-do podría haber sido mejor. Cuando estos creci-mientos tan importantes tienen lugar en un estre-cho margen temporal resulta a veces muy compli-cado poder realizar una planificación previa seria,por lo que, lamentablemente, la improvisación y elvoluntarismo adquieren un papel más importantedel que sería aconsejable.

No es menos cierto que, en ocasiones, no hay pla-nificación, no ya por falta de tiempo, sino por faltade liderazgo. Éste es un hecho de gran trascenden-cia. La experiencia nos dice, y es fácil comprobarlo,que cuando hay un líder capaz de formar un equipoy aglutinar los esfuerzos no solo se planifica, sinotambién se analizan los resultados de manera quese van adaptando los objetivos a esa realidad cam-biante y, casi sin darnos cuenta, nos encontramosinmersos en un ciclo de mejora continua.Después de un final de siglo XX en el que el objetivoprioritario de la educación superior en nuestro paísha sido atender la gran demanda para cursar estu-dios universitarios, debemos preocuparnos ahorapor incrementar la calidad, la eficacia y la eficienciade nuestras instituciones y, en consecuencia, rendircuentas a la sociedad.Hemos de ser conscientes de que nuestra socie-dad demanda, cada vez más, profesionales con unelevado nivel cultural, científico y técnico. Además,la sociedad exige, como se señala en la exposiciónde motivos de la propia LOU, «una formación per-manente a lo largo de la vida, no solo en el ordenmacroeconómico y estructural sino también comomodo de autorrealización personal».Con estas breves pinceladas he intentado poner demanifiesto la existencia de nuevos escenarios ydesafíos que han de afrontar las universidades,para lo que es necesario un marco legislativo queestimule el dinamismo de la comunidad universita-ria, que posibilite la mejora de la calidad de laUniversidad y que sirva (como también se recogeen la exposición de motivos de la LOU) para gene-rar bienestar, de manera que influya positivamenteen todos los ámbitos de la sociedad.

Francisco Marcellán Español, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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2 LOU, evaluación, acreditación y valoración

El término e v a l u a c i ó n aparece por pri mera vez en elapartado I de la exposición de motivos de la LOU, alhacer referen cia al incremento de competencias delas comunidades autónomas en campos como laregulación del régimen jurídico y retributivo del pro-fesorado contratado, la capacidad de establecerretribuciones adicionales para el profesorado, laaprobación de programas de financiación pluria-nual conducentes a contratos programa y la e v a-l u a c i ó n de la calidad de las universidades de suámbito de responsabilidad.Aunque es cierto que la responsabilidad de calidadde todas y cada una de las innumerables activida-des (docencia, investigación, gestión, formación deprofesionales…) que se llevan a cabo en las univer-sidades es de la propia Universidad, no lo es menosque quien las financia (en el caso de las universida-des públicas las comunidades autónomas, excep-to la UNED, que depende de la Administración cen-tral) debe tener la responsabilidad no solo de eva-luar la calidad de los procesos y resultados, sinoque, en función de los mismos, ha de establecer losplanes de financiación necesarios para mejorar lacalidad del servicio. En este sentido, en la LOU serecoge que un objetivo irrenunciable de la Ley es lamejora de la calidad del sistema universitario en suconjunto, y en todas y cada una de sus vertientes.La segunda vez que aparece el término e v a l u a c i ó n(también en el apartado I de la exposición de moti-vos) es para referirse a la profundización de la cultu-ra de la e v a l u a c i ó n mediante la creación de laAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad yA c r e d i t a c i ó n .Hemos de decir que al inicio de los años noventacomenzó en España la puesta en marcha de planesde evaluación de titulaciones, departamentos y ser-vicios. Tanto el Programa Experimental como elProyecto Piloto Europeo y los dos planes de cali-dad del Consejo de Universidades han ido aportan-do su granito de arena a este cambio cultural nece-sario para asumir la calidad como un objetivo indivi-dual que ha de conseguir el objetivo común de lamejora de cada universidad y del conjunto del siste-ma universitario en general. Hemos de reconocer elesfuerzo realizado desde las universidades, elMinisterio de Educación y el Consejo deUniversidades, cuyo protagonismo es necesariod e s t a c a r, para crear una nueva cultura de calidaden la Un i v e r s i d a d .

Podemos decir que se ha recorrido mucho camino,pero somos conscientes de que también es muchoel que queda por recorrer. Después de más dedoce años, hay muchas titulaciones que no se hanvinculado a procesos de evaluación, y otras se hanevaluado pero sus planes de mejora no se hanpuesto en marcha o se han ejecutado en una míni-ma proporción. Más tarde me referiré a lo que laANECA ha realizado, y está realizando, en esteámbito de la evaluación de titulaciones y de la cultu-ra de la evaluación.Ya en el apartado II de la exposición de motivos,aparece por tercera vez el término e v a l u a c i ó n p a r areferirse a las universidades privadas. En este senti-do, como sabemos, la Ley regula de manera deta-llada, respetando el principio de libertad de crea-ción de centros constitucionalmente reconocidos,los principales aspectos sobre requisitos para elestablecimiento y funcionamiento de esos centros,la e v a l u a c i ó n de su calidad, y la expedición yhomologación de los títulos a que conducen losestudios que se imparten. Por lo tanto, como nopodía ser de otra manera, la LOU también se ocupay preocupa por la calidad del servicio prestado porlas universidades privadas.Posteriormente, en el apartado V de la exposiciónde motivos, aparece nuevamente el término e v a-l u a c i ó n. En dicho apartado se señala que una de lasprincipales innovaciones de la Ley viene dada por laintroducción en el sistema universitario de mecanis-mos externos de e v a l u a c i ó n de su calidad, confor-me a criterios objetivos y procedimientos transpa-rentes. Según la LOU: «Para ello se crea la AgenciaNacional de Evaluación de la Calidad yAcreditación, que, de manera independiente, des-arrollará la actividad evaluadora propia de sistemasuniversitarios avanzados y tan necesaria paramedir el rendimiento del servicio público de la ense-ñanza superior y reforzar su calidad, transparencia,cooperación y competitividad. La Agencia evaluarátanto las enseñanzas como la actividad investiga-dora, docente y de gestión, así como los servicios yprogramas de las universidades; su trabajo propor-cionará una información adecuada para la toma dedecisiones, tanto a los estudiantes a la hora de ele-gir titulaciones o centros como a los profesores y alas administraciones públicas al elaborar las políti-cas educativas que les corresponden. La AgenciaNacional de Evaluación de la Calidad y Acreditaciónpromoverá y garantizará la calidad de las universi-dades, objetivo esencial de la política universitaria.»La última vez que el término e v a l u a c i ó n aparece enla exposición de motivos es en el apartado IX. En élse hace referencia al profesorado y, más concreta-mente, a las nuevas figuras de profesorado contra-tado, y se establece como requisito la e v a l u a c i ó nexterna de la actividad previa de los candidatos.Posteriormente incidiremos sobre este apartado.La LOU resalta el importante papel de la evaluacióny la acreditación dedicándole el título V. Dentro del
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artículo 31, dedicado a la garantía de la calidad, ydespués de enumerar los objetivos de la promocióny la garantía de la calidad de las universidadesespañolas, señala que los mismos «se cumpliránmediante la e v a l u a c i ó n, certificación y a c r e d i t a-c i ó n d e :a) Las enseñanzas conducentes a la obtención detítulos de carácter oficial y validez en todo el terri-torio nacional, a los efectos de su homologaciónpor el Gobierno en los términos previstos en elartículo 35, así como de los títulos de Doctor deacuerdo con lo previsto en el artículo 38.b) Las enseñanzas conducentes a la obtención dediplomas y títulos propios de las universidades ycentros de educación superior.c) Las actividades docentes, investigadoras y degestión del profesorado universitario.d) Las actividades, programas, servicios y gestiónde los centros e instituciones de educacións u p e r i o r.e) Otras actividades y programas que puedan reali-zarse como consecuencia del fomento de la cali-dad de la docencia y de la investigación porparte de las administraciones públicas.»Como hemos podido comprobar, en este artículo31.2 han aparecido los términos e v a l u a c i ó n y a c r e-d i t a c i ó n (éste por primera vez) sin hacer ningunadistinción, y han sido utilizados como herramientaspara la consecución de los objetivos de la promo-ción y la garantía de la calidad.Inmediatamente después, en el artículo 31.3, laLOU dice: «Las funciones de evaluación, y las con-

ducentes a la certificación y acreditación a que serefiere el apartado anterior, corresponden a laAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad yAcreditación y a los órganos de evaluación que laLey de las comunidades autónomas determine, enel ámbito de sus respectivas competencias, sin per-juicio de las que desarrollen otras agencias de eva-luación del Estado o de las comunidades autóno-m a s . »Han aparecido nuevamente en el texto los términose v a l u a c i ó n y a c r e d i t a c i ó n, este último por segunday última vez (sin contar, evidentemente, las queaparece dentro del nombre de la ANECA). Este hecho resulta llamativo por cuanto posterior-mente, en el artículo 35, dedicado a la homologa-ción de planes de estudio y de títulos, tras señalar elprocedimiento para la homologación e implanta-ción de un plan de estudios, en el apartado 5 sedice: «A los efectos de este artículo, transcurrido elperiodo de implantación de un plan de estudios, lasuniversidades deberán someter a evaluación de laAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad yAcreditación el desarrollo efectivo de las enseñan-zas. La Agencia dará cuenta de dicha evaluación alConsejo de Coordinación Universitaria y a la corres-pondiente comunidad autónoma, así como alGobierno, que, en su caso, adoptará las medidasque procedan de acuerdo con las previsiones delapartado siguiente.» No obstante, el Real Decreto 49/2004, de 19 deenero, sobre homologación de planes de estudio ytítulos de carácter oficial y validez en todo el territo-rio nacional, dedica su artículo 7 al procedimientode evaluación y acreditación de la calidad de lasenseñanzas. En el mismo se regula que:
n «Las universidades deberán someter a laevaluación de la ANECA el desarrollo efectivode las enseñanzas correspondientes a losplanes de estudio homologados e implantadosen su totalidad.
n El MEC [Ministerio de Educación y Ciencia]deberá publicar una orden sobre el

Podemos decir que se ha recorrido mucho camino, pero somos
conscientes de que también es mucho el que queda por

re c o r re r. Después de más de doce años, hay muchas
titulaciones que no se han vinculado a procesos de

e valuación, y otras se han evaluado pero sus planes de
mejora no se han puesto en marcha o se han ejecutado en

una mínima pro p o rc i ó n .
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procedimiento y criterios generales aplicables ala evaluación de las enseñanzas antes citadas,previo informe de la ANECA.
n En el proceso de evaluación, las universidadesdeberán acreditar el cumplimiento de losrequisitos básicos que el Gobierno establezca,así como el cumplimiento de las directricesgenerales del plan de estudios correspondiente.
n Con la documentación aportada y laconsiguiente evaluación externa realizada por laANECA, ésta elaborará el informe deacreditación correspondiente.»Posteriormente, en el artículo 8, se indica que losinformes de acreditación se remitirán a la universi-dad correspondiente (aspecto no señalado en laLOU), así como al Consejo de CoordinaciónUniversitaria, la comunidad autónoma y el MEC, taly como se indicaba en el texto de la Ley.Además, otro asunto muy importante es el de lavalidez temporal. De acuerdo con este RD, la acre-ditación emitida por la ANECA será aprobada por elMEC y tendrá una validez de seis años, transcurri-dos los cuales la universidad deberá someter a unanueva evaluación el desarrollo efectivo de la ense-ñ a n z a .De acuerdo con lo anterior, en relación con la eva-luación/acreditación podemos afirmar que:
n Hay aspectos pendientes de desarrollar.
n No hay ninguna definición dee v a l u a c i ó n / a c r e d i t a c i ó n, por lo que a veces eluso de una u otra palabra induce a equívocos.
n La acreditación es una homologación tras eldesarrollo efectivo de una enseñanza. Es decir,hasta ahora el Consejo de CoordinaciónUniversitaria homologaba «de por vida» un plande estudios, mientras que ahora se deberáacreditar cada seis años, lo que pareceincitarnos a entrar en un ciclo de mejoracontinua para conseguir un incrementoprogresivo de la calidad.Por otra parte, la disposición adicional segunda delmencionado RD indica, en el apartado 2, que antesdel 1 de octubre de 2010 las universidades deberánsometer a informe de acreditación de la ANECA eldesarrollo efectivo de todas las enseñanzas corres-pondientes a planes de estudios que hubieran sidohomologados e implantados en su totalidad conanterioridad a la entrada en vigor del RD.Continuemos viendo qué otros aspectos entiendela LOU que han de ser evaluados.En el artículo 33.3, ya dentro del título VI («De lasenseñanzas y títulos»), el término ev a l u a c i ó n es uti-

lizado al referirse a la función docente en lossiguientes términos: «La actividad y la dedicacióndocente, así como la formación de personal docen-te de las universidades, serán criterios relevantes,atendida su oportuna e v a l u a c i ó n, para determinarsu eficiencia en el desarrollo de su actividad profe-s i o n a l . »En términos similares, en el artículo 40.3 (en el títuloVII, «De la investigación en la Universidad»), apare-ce el mismo término referido a investigación: «Laactividad y dedicación investigadora y la contribu-ción al desarrollo científico, tecnológico o artísticodel personal docente e investigador de las universi-dades será criterio relevante, atendida su oportunae v a l u a c i ó n, para determinar su eficiencia en el des-arrollo de su actividad profesional.» Posteriormente, en el título IX («Del profesorado»),el término ev a l u a c i ó n aparece reflejado en térmi-nos muy similares para el necesario informe previoa la contratación del profesorado contratado porlas universidades públicas (se habla de informef a v o r a b l e /e v a l u a c i ó n positiva de su actividad porparte de la ANECA o del órgano de e v a l u a c i ó nexterna que la Ley de la comunidad autónomadetermine). Esto ocurre en el artículo 50 para losprofesores ayudantes doctores, en el artículo 51para los profesores colaboradores, en el artículo 52para los contratados doctores y en el artículo 72.2para los profesores de las universidades privadas.En el artículo 55 se hace referencia a la necesariav a l o r a c i ó n previa, por parte de la ANECA o delórgano de e v a l u a c i ó n externa que la Ley de lacomunidad autónoma determine, de los méritos delprofesorado contratado para que pueda optar adeterminados complementos retributivos. Lomismo sucede en el artículo 69 refiriéndose al per-sonal docente e investigador funcionario.  Ya en el título XI («Del régimen económico y financie-ro de las universidades públicas»), en el artículo81.1, se incluye de nuevo el término e v a l u a c i ó n: «Enel marco de lo establecido por las comunidadesautónomas, las universidades podrán elaborar pro-gramaciones plurianuales que puedan conducir a laaprobación, por las comunidades autónomas, deconvenios y contratos programa que incluirán susobjetivos, financiación y la e v a l u a c i ó n del cumpli-miento de los mismos.»La última vez que aparece el término e v a l u a c i ó n e sen el título XII («De los centros en el extranjero o queimpartan enseñanzas con arreglo a sistemas edu-cativos extranjeros»), puesto que dichos centrosestarán sometidos a la e v a l u a c i ó n «de la AgenciaNacional de Evaluación de la Calidad y Acreditacióno, en su caso, del órgano de e v a l u a c i ó n e x t e r n aque la Ley de la comunidad autónoma determine.En este segundo supuesto, la Agencia Nacional deEvaluación de la Calidad y Acreditación recibirá, entodo caso, copia del mencionado informe.» 
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3 La ANECA y la evaluación/acreditación

Nos vamos a circunscribir a la evaluación/acredita-ción de titulaciones. La ANECA inicia sus actividades entre finales de2002 y comienzos de 2003, cuando se estaban lle-vando a cabo de forma mayoritaria, dentro del IIPlan de Calidad de las Universidades, evaluacionesde titulaciones y algunas evaluaciones de departa-mentos y servicios. Asimismo, en el Consejo deCoordinación Universitaria se estaba realizando untrabajo sobre la acredi tación de las ingenierías.Los hitos/aspectos más significativos de las accio-nes llevadas a cabo por la ANECA en este ámbitohan sido:
n Puesta en marcha de cuatro grupos det r a b a j o (similares al existente para lasingenierías en el Consejo de CoordinaciónUniversitaria) para los otros cuatro camposcientífico-técnicos (Ciencias de la Salud,Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades yCiencias Experimentales). Estos cuatro gruposactuaron en paralelo, tomando como base todoel trabajo realizado por el grupo de lasingenierías, y elaboraron un modelo para laacreditación de las titulaciones de grado decada campo (febrero de 2003-mayo de 2003).
n Primera validación del modelo dea c r e d i t a c i ó n elaborado por los grupos detrabajo. Se formaron sendos gruposcompuestos por profesores de universidadesespañolas públicas y privadas y profesionalesque ejercían su actividad en empresas públicasy/o privadas. El resultado de este trabajo fueuna única propuesta de modelo de acreditación(junio de 2003).
n C N A. El Comité Nacional de Acreditaciónfuncionó desde marzo de 2003 hasta febrerode 2004, fecha a partir de la cual se transformóen Comisión Nacional de Acreditación. En ellaparticiparon cinco profesores universitarios dereconocido prestigio (uno por cada campocientífico establecido en ANECA), profesores yprofesionales de nuestro país, de la Un i ó nEuropea y de Iberoamérica, y un representantede un colegio profesional.

El CNA aprobó el modelo de acreditación paralas titulaciones de grado presenciales; éste sevalidó mediante los Proyectos Piloto 2003-2004(julio de 2003) y el propio CNA aprobó los resul-tados de los proyectos en junio de 2004. Entreestos resultados se encuentra el modelo deacreditación de las titulaciones presenciales degrado (titulaciones actuales). El modelo aproba-do (se trata de un modelo de calidad total) tieneseis criterios: programa formativo, organizaciónde la enseñanza, recursos humanos, recursosmateriales, proceso formativo y resultados (loscinco primeros son los agentes facilitadores delos resultados). En cada uno de ellos hay uno omás subcriterios de primer nivel y, en cada unode éstos, uno o más subcriterios de segundon i v e l .
n Proyectos Piloto 2003-2004. A finales de juliode 2003 se realizó una convocatoria para quelas titulaciones que quisiesen pudiesenparticipar en la validación del modelo, no en laacreditación de la titulación. Se presentaronmás de 150 titulaciones, y se seleccionaronalrededor de 100 (las más repetidas dentro decada campo científico-técnico y aquellas queno siéndolo sí lo era la «titulación superior»,como en el caso de las ingenierías técnicas).Asimismo, en paralelo, a finales de 2003 seremitió a todos los equipos rectorales de lasuniversidades públicas y privadas un CD paraque pudiesen incorporan cuantas sugerencias ypropuestas de cambio estimasen oportunas.Esto mismo se hizo con los consejos sociales ycon las agencias nacionales y extranjeras conlas que la ANECA tenía un convenio bilateral omultilateral. También, al mismo tiempo, se puso en marchaun grupo de trabajo para analizar las posiblesadaptaciones del modelo a las titulaciones nopresenciales, en el que participaron represen-tantes de la UNED, la UOC, RIACES y CHEA (deEE UU).En mayo de 2004, se celebraron sendas reunio-nes con los presidentes de los comités internosy de los comités externos para analizar toda lainformación recogida y ponerla a disposición dela CNA. En resumen, la convocatoria de losProyectos Piloto 2003-2004 se inició en julio de2003 y la aprobación del modelo por la CNA serealizó en junio de 2004.
n Convocatoria de evaluación institucional.Para conseguir uno de los objetivos y retosfundamentales que tiene la ANECA, que comoya he señalado es la profundización en lacultura de la calidad de las universidades, enjulio de 2003 se realizó una convocatoria
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bianual (curso 2003-2004 y 2004-2005) paraque pudiesen participar las titulaciones que lodeseasen. Se recibieron unas 450 solicitudes yse seleccionaron aquellas que más se repetíanen cada campo científico-técnico(aproximadamente 100 cada curso). El modeloutilizado en el curso 2003-2004 era el mismoque se estaba validando, mientras que el quese está utilizando en el curso actual es,básicamente, el aprobado para la acreditaciónpor la CNA. De esta manera se consigue undoble objetivo: por una parte, se vaextendiendo la cultura de la calidad y se vanponiendo en marcha planes de mejora continuay, por otra, las titulaciones se van preparandopara el próximo futuro de la acreditación.Como todos ustedes han podido comprobar, se hahecho mucho pero el camino que queda por reco-rrer es largo. Estamos en un momento fundamentalpara el desarrollo de nuestro sistema universitario.La convergencia europea está ahí mismo. El 2007(citado en los borradores de los decretos de Grado

y Posgrado) y el 2010 están muy cerca. Desde laANECA estamos trabajando y trabajaremos con lasuniversidades y las agencias autonómicas paraconseguir la mejora de nuestro sistema universita-rio. Por delante tenemos retos apasionantes y difíci-les: la adaptación de los estudios desde el punto devista legislativo y de la metodología docente, el pro-fundo cambio que experimentará el doctorado, laacreditación de las titulaciones de grado y del doc-torado y los cambios en las estructuras de gestiónuniversitaria necesarios para poder llevar a caboestos retos son solo algunos ejemplos.Antonio Machado decía: «Uno de los remedios máseficaces para que las cosas no cambien nunca pordentro es renovarlas constantemente por fuera»,pero la ocasión es única para cambiar realmentenuestra Universidad por dentro. El camino hemosde recorrerlo juntos, aunando esfuerzos, porqueestoy seguro de que los necesitaremos.

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:46  Página 40



41

5 | EL SISTEMA D’ACREDITACIÓ D’AQU CATALUNYAEN EL MARC DEL PROJECTE PILOT
Gemma Rauret Dalmau, AQ U C a t a l u n y a
1 El projecte pilot

Tot canvi en profunditat d’un tema complex les repercussions del qual afecten un col·lectiu ampli, com és el cas de
les titulacions universitàries, requereix una aproximació pas a pas mitjançant un projecte pilot. D’altra banda, la
capacitat de canvi d’una organització és limitada, com ho són els recursos de què disposa. En el cas de les
universitats, les seves característiques fan que siguin organismes amb una alta capacitat de canvi però a un ritme
pausat. El disseny de plans de formació innovadors i el seu desplegament requereix no solament recursos humans i
materials sinó també el convenciment de tots els implicats pel que fa a la bondat de la innovació que es proposa
implantar. Un projecte pilot permet, d’una banda, començar a aplicar esforços en aquells col·lectius que estan
millor preparats per al canvi, i de l’altra, la mateixa naturalesa d’aquest tipus de projecte fa que les conclusions a
les quals s’arriba siguin la base per desenvolupar millores que incidiran en nous projectes i que s’hauran d’aplicar
en entorns menys favorables. Tampoc cal oblidar que, en general, és difícil fer canvis en profunditat que al mateix
temps tinguin un abast ampli. És per això que iniciar l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació
superior (EEES) mitjançant un projecte pilot és una idea molt encertada. 

El projecte pilot per a l’adequació de les titulacionsa l’EEES promogut pel Departament d’Un i v e r s i t a t s ,Recerca i Societat de la Informació (DURSI) preténcatalitzar les diferents inquietuds i treballs que enaquest sentit s’estan duent a terme a les universi-tats catalanes i que el sistema universitari catalàsigui capdavanter en un entorn, l’Estat espanyol,que avança a un ritme lent pel que fa al compromíseuropeu de tenir implantat el sistema europeu detitulacions l’any 2010 .1 Si es té en compte quel’EEES proposa dos cicles, grau i postgrau, ambuna durada conjunta de cinc anys, s’observa queper arr ibar-hi a temps cal avançar decididament enaquesta direcció. A més, a Catalunya un gran nom-bre de titulacions han participat en una avaluacióinstitucional de la qualitat i han analitzat de manerasistemàtica diferents aspectes dels objectius i delpla de formació que són fonamentals a l’hora dedissenyar els nous plans d’estudi.2

Per adequar les titulacions a l’EEES és necessarique el disseny dels programes de formació:3
n defineixi clarament els objectius de formació iadopti el sistema de crèdit europeu (ECTS), tantpel que fa al còmput de temps de treball del’estudiant com a considerar com eixfonamental de l’ensenyament allò quel’estudiant aprèn; 
n estableixi les competències específiques itransversals que els estudiants/es han d’haverassolit en obtenir el títol per a cada programade formació, i 
n dissenyi eines apropiades per a l’avaluació deles competències adquirides i estableiximecanismes per assegurar que tant el disseny,el desenvolupament com l’avaluació es fand’acord amb les bones pràctiquesa c a d è m i q u e s .El projecte pilot també estableix que, per participar-hi, les titulacions de grau han de tenir una durada detres anys equivalents a 180 crèdits ECTS i les demàster de dos anys equivalents a 120 crèdits, d’a-cord amb allò que és pràctica comuna a la majoriade països europeus.

1 L’Espai europeu d’educació superior, Declaració conjunta dels ministres europeus d'Educació (Declaració de Bolonya), Bolonya, 19 de juny de 1999.  
2 Informe anual d’avaluació d’AQU Catalunya, www. aqucatalunya.org.
3 M. Lluïsa HE R N A N Z [et al.] , Marc general per a la integració europea, AQU Catalunya, 2003.
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Un aspecte trencador del projecte el constitueix elfet que l’establiment de les noves titulacionssegons l’EEES es fa en un context obert no marcatper una normativa legal específica. Així doncs, elstítols que s’obtinguin en el marc del projecte pilotdonaran lloc a títols propis de la universitat, títolsperfectament legals però no homologats pelMinisteri i, per tant, amb una validesa professionallimitada a l’àmbit de l’ocupació en el sector públic ia aspectes relacionats amb l’Administració públicaestatal. Els títols propis atorgats per les universitatsen el marc d’aquest projecte seran reconeguts perla Generalitat i acreditats per l’Agència per a laQualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQ UC a t a l u n y a ) .Una característica del projecte és que les universi-tats han de tenir en compte que tots els crèdits queconformen un títol propi han de ser convalidablespel mateix nombre de crèdits en un títol homologatja reconegut pel Ministeri i actualment impartit a lamateixa universitat. És per això que tots el títols pro-pis que desenvolupen les universitats catalaneshan d’estar vinculats a un títol homologat. Així, uncop cursats els 180 crèdits corresponents al títolpropi, l’estudiant rebrà un títol de la universitatcorresponent i estarà en condiciones de continuarels seus estudis per obtenir un títol homologat de lamateixa universitat. Aquest fet representa un avan-tatge per a l’estudiant ja que, a més de rebre unensenyament més orientat al seu aprenentatge, tin-drà l’opció de disposar de dos títols de diferentnivell. En el cas dels estudis de postgrau, la situacióés diferent ja que no existeixen actualment títolshomologats i tots els títols que es donen són propisde les universitats.

El DURSI ha establert que tant els títols de graucom els de màster que participin en el projecte pilotsiguin acreditats per AQU Catalunya. Els objectiusd’aquesta acreditació són els següents:
n assegurar l’adequació de les titulacions al ’ E E E S ;
n assegurar el compliment dels requisitsestablerts pel DURSI;
n disposar d’un distintiu que demostri elcompliment d’uns estàndards de qualitatinternacional, i
n s e rvir d’estímul per adequar-se al nou modelp e d a g ò g i c .D’altra banda, hi ha el compromís del DURSI, mani-festat en un conveni signat amb les universitats iAQU Catalunya, de potenciar la consideració sociali acadèmica dels títols propis acreditats en el marcdel projecte pilot. Cal tenir en compte, a més, quel’acreditació permetrà a les titulacions estar prepa-rades per poder demostrar a qui correspongui elcompliment d’uns estàndards internacionals.Aquest fet és especialment interessant per aaquells títols de màster que són compartits entreuna universitat catalana i altres universitats europe-es i que participen en el programa ErasmusMundus promogut per la Comissió Europea, ja queen les bases per a la participació s’estableix que ésnecessari disposar d’un reconeixement explícit dela titulació.Finalment, cal dir que, en el context actual, un títolpropi que ara estableixi una universitat catalana enel marc del projecte pilot podria esdevenir un títolhomologat en un futur, si aquest compleix els requi-sits per a l’homologació que al seu moment esta-bleixi el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC). Així,sempre que el marc legal no variï substancialment,un títol propi promogut en el marc del projecte pilothaurà de ser acreditat per AQU Catalunya. Ara bé,si en un futur esdevingués un títol oficial, la Llei orgà-nica d’universitats (LOU) estableix que hauria de serrehomologat pel MEC, prèvia avaluació per part deAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad yAcreditación (ANECA).4 Aquest context complexpel que fa a l’homologació, rehomologació i acredi-tació de titulacions requerirà, doncs, una bona har-monització entre agències, en especial entre AQ UCatalunya i l’ANECA.

4 Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
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2 Les fases del projecte

Aquest projecte pilot promogut pel DURSI es des-envolupa en quatre fases: 
n la fase inicial,
n la fase d’anàlisi i decisió,
n el seguiment, i
n l ’ a c r e d i t a c i ó .En la fase inicial el DURSI va establir el marc generali els requisits per a la participació. Aquest organis-me va signar un conveni amb les universitats i AQ UCatalunya que establia les condicions de participa-ció en el projecte pilot. AQU Catalunya, per la sevabanda, va elaborar una guia per al disseny del plad ’ e s t u d i s5 i va establir, de comú acord amb les uni-versitats, el contingut de la proposta que es presen-taria al DURSI al llarg de les diferents fases del pro-j e c t e .La segona fase es va iniciar amb la presentació dela proposta per part de les universitats al DURSI, elqual va encarregar a AQU Catalunya l’anàlisi de laproposta i l’emissió d’un informe sobre l’adequaciód’aquesta als requisits establerts prèviament. Elprocés d’anàlisi es va fer en dues etapes, en la pri-mera de les quals tècnics i acadèmics experts enavaluació comprovaren el compliment dels requi-sits i prepararen un informe previ, el qual es va pre-sentar a la Comissió Específica d’Avaluació deTítols i Programes (ATP), que té encomanada

aquesta funció per la Comissió d’Avaluació de laQualitat creada a la Llei d’universitats de Catalunya( L U C ) .6 L ’ ATP va analitzar la proposta presentada iva emetre’n l’informe corresponent, que va serenviat a les universitats i al DURSI. Es presentarenquaranta-vuit titulacions de grau i setze de màster.Només quatre titulacions estan pendents de com-plir amb tots els requisits establerts. La tercera fase la constitueix el seguiment del des-envolupament de les titulacions d’acord amb elprojecte pilot. La primera acció de seguiment és laque tingué lloc al taller celebrat a Lleida. Les conclu-sions del taller7 s e rviran de punt de partida per esta-blir les accions de seguiment més adients, que hande culminar anualment amb un informe intern queelaboraran les titulacions i que trametran a AQ UCatalunya. L’ATP emetrà un informe per a lescomissions de seguiment creades pel DURSI icadascuna de les universitats participants. Elsdocuments que conformin l’informe intern que hade preparar la titulació han de servir de base tantper millorar el disseny de la titulació en edicionsposteriors com per completar el disseny dels nouscursos que s’impartiran per tal d’anar avançant enel desplegament de la titulació. Aquests informestambé tenen la funció de dissenyar i organitzar elconjunt d’evidències que seran necessàries perobtenir l’acreditació.La quarta i última fase del projecte correspon a l’a-creditació, aspecte que tractaré en l’apartats e g ü e n t .

5 Sebastián RO D R Í G U E Z; Josep GR I F O L L; Anna PR A D E S; Olga PU J O L R À S, Guia general per dur a terme les p roves pilot d’adaptació de lestitulacions a l’EEES, AQU Catalunya, 2004.
6 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
7 Conclusions del taller sobre l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació superior, dut a terme a la Universitat de Lleida el 2004i recollides en  aquesta publicació. 

Aquest context complex pel que fa a l’ h o m o l o g a c i ó ,
rehomologació i acreditació de titulacions requerirà, doncs,

una bona harmonització entre agències, en especial entre
AQU Catalunya i l’ A N E C A
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3 El procés d’acreditació: les fases 

Cal tenir en compte que aquesta experiència pilotserà la primera experiència d’acreditació tant per ales titulacions que hi participen com per a AQ UCatalunya; per tant, l’etapa prèvia o de preparacióés fonamental per a un bon desenvolupament delprojecte. En aquesta fase les experiències d’altrespaïsos europeus que han optat per l’acreditacióens ha de servir de base per avançar en la bonad i r e c c i ó .8 A Catalunya aquesta fase prèvia té dife-rents actors: el DURSI, AQU Catalunya i les univer-s i t a t s .En aquest projecte pilot el DURSI ha establert elmarc general, els objectius i les conseqüències del’acreditació. AQU Catalunya, tenint en compte lesexperiències europees en aquest camp, ha esta-blert les dimensions i els objectes d’avaluació aixícom els estàndards d’acreditació, i ha de definirquines evidències seran necessàries per demostrarel compliment dels estàndards establerts i quinsnivells mínims o quins referents de qualitat caldràcomplir per obtenir l’acreditació. També hauràd’establir les característiques que hauran de tenirels experts que participaran en el procés d’avalua-ció i, finalment, el procediment que caldrà seguirper obtenir l’acreditació. A més, haurà de ser capaçde demostrar al DURSI que tant les dimensions i elsobjectes d’avaluació com els estàndards esta-blerts, els referents i el procediment estan d’acordamb el marc general i amb els objectius de l’acredi-tació previstos per aquest organisme. Finalment,AQU Catalunya haurà de fer públic el procediment,els estàndards i els referents per tal que les titula-cions interessades puguin conèixer en tot momentels requisits de l’acreditació. Les universitats, per laseva banda, a més de desenvolupar el projecte,hauran de generar les evidències necessàries perpoder demostrar el compliment dels estàndardsd’acreditació. Un cop s’hagin establert les polítiques i s’hagin des-envolupat les eines necessàries en la fase prèvia,s’iniciarà el procés d’avaluació pròpiament, el qualconstarà de tres fases:
n la fase inicial o de petició,
n la fase d’avaluació o auditoria, i
n la fase de decisió.És pràctica comuna en tot procés d’acreditacióque, en la fase inicial, la universitat o la titulaciósol·licitin ser acreditades a l’agència corresponent,en aquest cas AQU Catalunya, al mateix temps queaporten la documentació necessària per iniciar elprocés d’acord amb les condicions fetes públiques

per aquesta. Un cop la titulació ha enviat la docu-mentació, l’agència la revisa i estableix el calendarid’acord amb el nombre de peticions rebudes.També és pràctica comuna que l’ordre temporal del’avaluació o auditoria segueixi l’ordre cronològicd’acceptació de la documentació per part de l’a-gència acreditadora. Abans d’iniciar la segona fasel’agència ha d’informar la universitat de la identitatdels avaluadors/es per tal que aquesta pugui verifi-car que no hi ha conflicte d’interessos entre els ava-luadors/es i la universitat. En cas que es demostril’existència de conflicte, l’agència haurà de proce-dir a canviar l’expert/a. La segona fase la constitueix l’avaluació o audito-ria, que s’inicia amb un estudi de la documentacióper part dels avaluadors/es, els quals poden dema-n a r, si escau, més informació referida al compli-ment dels estàndards. En cas que la universitat nodisposi d’aquesta informació, és costum establir unperíode de temps determinat perquè aquesta repa-ri les mancances o decideixi posposar l’acreditació.A continuació es visita el centre on s’imparteix latitulació, on tindran lloc un conjunt de trobades delsavaluadors/es amb els responsables del centre ode la titulació, el professorat, els estudiants/es i elpersonal d’administració i serveis, i una visita a lesinstal·lacions. En aquestes trobades i visites els ava-luadors/es poden demanar totes les evidènciescomplementàries que permetin comprovar que escompleixen els estàndards d’acreditació. Un copfinalitzada la visita, els avaluadors/es emetran uninforme sobre el grau de compliment dels estàn-dards i, si escau, donaran un temps per aportaralguna informació de la qual no es disposi o percorregir algunes no-conformitats menors amb elsestàndards. En cas que es demostri l’existència deno-conformitats majors, la titulació i els avalua-dors/es podran acordar finalitzar el procés perreprendre’l un cop aquestes no-conformitats haginestat corregides, amb el benentès que si el tempsnecessari per corregir-les supera un període prèvia-ment fixat caldrà una nova sol·licitud d’acreditació.Un cop acabat aquest procés, els avaluadors/esremetran l’informe a la Comissió d’Acreditació. La tercera fase la constitueix la decisió de conces-sió, o no, de l’acreditació per part de la Comissiód’Acreditació, la qual estudiarà tota la documenta-ció de la qual disposa, mantindrà una entrevistaamb els avaluadors/es, si escau, i emetrà l’informed’acreditació, el qual serà tramès a la universitat icomunicat al DURSI. Actualment la LUC encomanaaquesta funció a la Comissió d’Avaluació de laQualitat (CAQ), la qual l’ha delegada a l’AT P. En casque la titulació discrepés de les no-conformitatsmanifestades per la Comissió d’Acreditació per
8 European Consortium for Acreditation, www. e c a c o n s o r t i u m . n e t .
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emetre un informe d’acreditació positiu, aquestapodrà recórrer la decisió davant la ComissióPermanent del Consell de Direcció d’AQ UCatalunya, la qual haurà de resoldre el recurs pre-s e n t a t .Una de les característiques de l’acreditació és elseu caràcter temporal. Correspon al DURSI esta-blir-ne el període de validesa així com el termini perfer una nova avaluació de la titulació per a una novaacreditació. També és una característica de l’acre-ditació que aquesta sigui pública i que la societat engeneral pugui tenir-hi accés.    

F i

Re c u r s
D e n e g a c i ó

F i

I n i c i
Sol·licitud /d o c u m e n t a c i ó

Re v i s i óAQU Catalunya

Av a l u a c i óe x t e r n a
I n f o r m e

E m i s s i óa c r e d i t a c i ó

O K

A c r e d i t a c i ó

A c c e p t a c i ó

Figura 1 | Diagrama del procés d’acreditació

D’altra banda, i per tal d’avançar en la millora contí-nua del procés, és fonamental que un cop acabat elprocés d’acreditació se’n faci una anàlisi per partdels agents implicats, bàsicament els experts quehan participat en l’avaluació, l’AT P, els responsa-bles de la titulació i la Comissió Permanent delConsell de Direcció. Aquesta anàlisi haurà de versartant sobre el procediment com sobre els estàn-dards, les evidències sol·licitades, els indicadors,els nivells mínims i els referents establerts.
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4 Les dimensions i els objectes d’avaluació

En un procés d’acreditació les dimensions i elsobjectes s’estableixen a partir tant de la mateixanaturalesa d’allò que ha de ser objecte d’acredita-ció com dels objectius de la mateixa acreditació. Enel cas que ens ocupa, els principals objectius de l’a-creditació són, per una banda, l’adequació de lestitulacions a l’EEES i, per l’altra, disposar d’un dis-tintiu que demostri el compliment d’uns estàndardsde qualitat internacional. En aquest context, és clarque les dimensions i els elements hauran de sercomuns a aquells propis de les avaluacions interna-cionals i que caldrà tenir molt en compte el contextde la titulació i obrar en conseqüència. Així, l’ava-luació de màsters internacionals compartits ambaltres universitats europees haurà de tenir encompte aspectes que no seran pertinents en el casd’un titulació impartida per una sola universitat en elmarc de l’Estat. 

En el marc del projecte pilot es van establir unasèrie de dimensions i subdimensions, cadascunade les quals conté un nombre d’elements que calconsiderar en l’avaluació. Aquests elements sónels mateixos que es van considerar a l’hora de dis-senyar una titulació d’acord amb la guia generald ’ AQU Catalunya. Aquestes dimensions són lesque es donen a la taula 1.

Taula 1 | Dimensions i subdimensions que cal considerar en l’avaluació

El context general que justifica i recolza la implantació d’una titulació
n Des de la perspectiva interna
n Des de la perspectiva externaEl programa de formació
n Perfil de formació i els seus referents
n Enfocament del procés d’ensenyament / aprenentatge
n Criteris de certificació i avaluació de la progressió acadèmica
n El perfil d’accés a la titulacióLa planificació operativa del pla d’estudis 
n El professorat
n Els recursos materials
n L’organització de l’ensenyamentEls mecanismes d’assegurament de la qualitat
n Gestió i supervisió de l’ensenyament
n Gestió de les activitats d’aprenentatge (treball de l’estudiant) i la seva avaluacióEls resultats
Per a cadascuna de les dimensions s’han de definirels aspectes que seran objecte d’anàlisi. A tall d’e-xemple, a la taula 2 es donen els elements que AQ UCatalunya proposa que conformin la dimensió rela-tiva al context general des de les perspectivesexterna i interna.
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Taula 2 | Elements que conformen la dimensió del context general des de les perspectives 
externa i interna

Perspectiva externa:
n el caràcter i l’orientació de la titulació,
n la demanda acadèmica i laboral prevista de la titulació, 
n l’equivalència de la titulació amb d’altres de nivell europeu, i 
n l’existència d’estratègies per promoure titulacions conjuntes amb altres universitats europees.Perspectiva interna:
n el lideratge i suport interns per desplegar la proposta de nova titulació,
n els recursos humans i materials disponibles,
n la prospectiva sobre la necessitat de disposar de nous recursos, i
n l’establiment de sinergies amb altres programes de la mateixa institució.
En la guia es van establir un total de quaranta ele-ments d’anàlisi per a les diferents dimensions.Aquests elements són els mateixos que es tindranen compte en l’acreditació. Un cop s’han establertles dimensions i els elements objecte d’anàlisi, calfixar els criteris o els estàndards de qualitat per al’emissió de judicis en l’avaluació prèvia a l’acredi-t a c i ó .

5 Els estàndards de qualitat

Els estàndards estableixen els nivells d’assolimento graus d’excel·lència requerits per a uns determi-nats propòsits. Serveixen de base per emetre judi-cis de valor per part dels avaluadors/es i per deixarclar quins seran els requisits que hauran de complirels subjectes d’avaluació. Per a l’establiment delsestàndards de qualitat és fonamental tenir presentsels objectius de l’acreditació. Atès el caràcter mar-cadament europeu del projecte, era lògic basar elsestàndards d’acreditació del projecte pilot en unaadaptació al nostre context dels estàndards inter-nacionals, bàsicament els europeus. Una comissiód’experts va treballar a partir dels estàndards esta-blerts per la Netherlands AcreditationO r g a n i z a t i o n ,9 el Council for Higher EducationA c r e d i t a t i o n ,10 l’European Consortium forInnovative Un i v e r s i t i e s11 i la World Federation forMedical Education12 i va presentar una proposta al ’ AT P, la qual l’analitzà i aprovà com a punt de parti-da per a la consulta als diferents agents. 

La importància dels estàndards d’acreditació i elcaràcter de projecte pilot recomanen una màximaparticipació en el disseny d’aquests i una accepta-ció de tots els agents implicats. Així doncs, i teninten compte que la LUC atribueix aquesta funció a laC AQ i que aquesta ha establert una comissió con-sultiva amb els vicerectors responsables de la quali-tat universitària de totes les universitats catalanes,aquesta Comissió va ser degudament consultada.D’altra banda, i tenint en compte que la ComissióPermanent del Consell de Direcció actua com acomitè d’apel·lació per als recursos presentats,aquesta Comissió també fou consultada.Finalment, es van presentar els estàndards alConsell de Direcció d’AQU Catalunya, que comptaamb una àmplia representació de les universitats, jaque en formen part tots els rectors de les universi-tats catalanes i els presidents dels consells socials.En tot aquest llarg procés no s’introduí cap modifi-cació a la proposta inicial. Finalment, van ser apro-vats per la CAQ i es van fer públics al web d’AQ U
9 Netherlands Acreditation Organization, Examination Framework for New Degree Courses on Higher Education, 14 de febrer de 2003.
10 Council for Higher Education Acreditation, The Competency Standards Project. Another Approach to Accreditation Review, Wa s h i n g t o n ,DC, 2000. 
11 European Consortium of Innovative Universities (ECIU), Evaluation and Acreditation Criteria ECIU/EQRC, Quality Review Criteria, juny de 2001.
12 World Federation for Medical Education (WFME), Global Standards for Quality Improvement, 2003.
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Catalunya i a través d’e l B u t l l e t í número 23 i enaquesta publicació. Cal tenir  present, però, que elsestàndards són un aspecte més dels que confor-men el projecte pilot i que, per tant, el seu continguttambé es pot millorar al llarg del procés.El nombre d’estàndards ha quedat fixat en quaran-ta-tres, un nombre molt semblant als elementsobjecte d’anàlisi. Vuit corresponen al context gene-ral, quatre a l’anàlisi des de la perspectiva externa iquatre a la perspectiva interna. Pel que fa al progra-ma de formació, s’han establert tretze estàndards:quatre corresponen al perfil de formació, quatremés a l’enfocament del procés d’ensenyament /aprenentatge, dos als criteris de certificació i ava-luació acadèmica i tres més al perfil d’accés a latitulació. Per a la planificació operativa del pla d’es-

tudis s’han establert vuit estàndards, tres per alprofessorat, dos per als recursos materials i tresmés per a l’organització de l’ensenyament. Elsmecanismes d’assegurament de la qualitat s’analit-zen sota la guia de deu estàndards i, finalment, qua-tre són els estàndards que s’apliquen als resultats. Cal destacar que els estàndards estan redactats demanera clara i exhaustiva, la qual cosa permet queles diferents universitats els interpretin de maneraadient a la seva estructura i funcionament. Sónmenys generals que els criteris, els quals cal veurecom un marc de referència per als estàndards.A tall d’exemple, a la taula 3 reproduïm els tresestàndards aplicables al professorat.

Taula 3 | Estàndards aplicables al professorat

n El professorat ha de tenir l’experiència i la formació docent adequades als objectiusestablerts pel programa. En el cas del postgrau el professorat haurà d’estar involucraten activitats de recerca.
n El professorat ha de ser el suficient per cobrir adequadament la impartició i avaluacióde les diferents matèries, la interacció professor-estudiant, les tutories, la gestió iresponsabilitats associades al funcionament del programa.
n La institució ha de tenir, per escrit, les polítiques de selecció, formació, avaluació ipromoció del seu professorat.
El compliment d’aquests estàndards es demostraamb evidències com ara el document que conté lespolítiques de professorat de la universitat, la norma-tiva de selecció/contractació del professorat, el plade formació del professorat del manual d’avaluaciódel professorat. Altres estàndards necessitaranaltre tipus d’evidències, com ara estadístics o indi-cadors. Així, un estadístic seria el nombre de pro-fessors de les diferents matèries de què disposauna titulació per impartir, avaluar, interaccionar ambestudiants i gestionar una titulació. Un indicadorpodria fer referència al nombre de professors quehan rebut formació respecte al nombre total de pro-fessors implicats en un període establert. 

Per orientar els requisits de l’acreditació caldrà, amés, establir referents o valors normatius sobre elcompliment dels estàndards; per exemple, el valoradient dels estadístics que mesuren el nombre sufi-cient de professorat. Aquesta és una tasca que esrealitzarà a part ir del context, l’opinió dels experts, iamb la interacció de diferents agents.És fonamental que durant la implantació d’una titu-lació que ha de ser acreditada, com és el cas delprojecte pilot, la titulació vagi generant aquelles evi-dències necessàries per poder superar l’acredita-ció sense que això representi un gran esforç d’últi-ma hora. El procés de seguiment que es durà aterme durant la implantació de la titulació es basaràen aquest principi.
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6 Conclusions

n El procés d’acreditació permetrà establir unametodologia homologable en el marc europeu.
n L’experiència de la primera fase del projectepilot pot ser útil per establir les bases per alcompliment de l’article 35.2 de la LOU, referit al’informe favorable que han d’emetre lescomunitats autònomes.
n Cal establir la màxima coordinació ambl’ANECA i amb altres agències autonòmiques ieuropees per tal que el procés de disseny,seguiment, avaluació i/o acreditació sigui útilper a tots els processos d’homologació,rehomologació, avaluació i acreditació en elsquals pugui estar implicada una titulació.

En definitiva, l’opció d’apropar-nos a la integracióeuropea mitjançant un model basat en experièn-cies pilot, juntament amb la tradició d’AQ UCatalunya d’assajar i experimentar com a fase prè-via a l’establiment de mecanismes de disseny i d’a-valuació de titulacions que en un món canviant maisón fixos, ens ha permès establir una base sòlidasobre la qual recolzar aquesta nova etapa.

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:46  Página 49



maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:46  Página 50



EXPERIÈNCIES DE SEGUIMENT A LES UNIVERSITAT S
6 Seguiment de l’adaptació a l’EEES. L’ensenyament de Gestió 

i Administració Pública de la UB
7 Les proves pilot a l’Escola Politècnica de Castelldefels
8 Adaptació de les titulacions a l’EEES. L’exemple de la titulació 

d’Humanitats, UAB
9 Cap a l’Espai europeu d’educació superior a Biologia: 

els primers tres mesos del projecte Horitzó Bolonya 07
10 Màster Internacional del Programari lliure de la UOC. 

Seguiment i avaluació de la qualitat
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6 | SEGUIMENT DE L’ADAPTACIÓ A L’EEES.L’ENSENYAMENT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA UB
Marina Solé Català, Universitat de Barcelona
L’ensenyament de Gestió i Administració Pública (GAP) és una diplomatura que ofereix la Facultat de Dret de la
UB des del curs 1991-1992 i que té com a objectiu formar gestors/res o directius/ives de grau mitjà per treballar al
sector públic, preferentment. És un ensenyament generalista i multidisciplinari, ja que al currículum figuren
disciplines relacionades amb el dret, l’economia, la ciència política, la sociologia, les tècniques de gestió i d’altres de
caràcter instrumental com l’estadística o la informàtica aplicada a l’Administració pública.

Per tal de situar l’entorn en el qual es desenvolupael procés d’adaptació a l’Espai europeu de l’educa-ció superior (EEES) que es descriu en aquestespàgines, cal tenir present que es tracta d’una titula-ció que compta aproximadament amb quatre-centsalumnes matriculats i en la qual imparteix docènciagairebé una cinquantena de professors adscrits atretze departaments. El primer pla d’estudis de l’en-senyament va ser reformat i des del curs 2000-2001s’aplica un nou pla de 184 crèdits per cursar en tresanys, que s’ajusta força a l’esquema de 60 crèditsper curs acadèmic que estableix el nou RD queintrodueix el sistema europeu de crèdits.1Abans que s’aprovés la participació de GAP de laUB en l’experiència pilot impulsada pel DURSI,aquest ensenyament ja participava, des de 2002,en una altra experiència promoguda per la mateixaUB per començar a introduir el sistema europeu decrèdits o ECTS en alguns dels seus ensenyaments.Des d’un primer moment, els membres del Conselld ’ E s t u d i s2 de GAP vam entendre que centrar laimportància en el concepte del treball de l’alumnehavia de portar a replantejar el paper del professoramb relació al procés d’aprenentatge de l’estudianti, partint d’aquesta base, a proposar canvis subs-tancials en les estratègies docents i metodològi-ques amb la finalitat d’aconseguir millorar la qualitatde la formació que s’ofereix. 

D’altra banda, el canvi de concepció pel que fa alprocés d’aprenentatge comporta que el professorhagi de proposar una distribució del total d’horesque ha de dedicar l’estudiant a l’assignatura entrediferents categories d’activitat. El total d’hores vin-drà determinat per l’aplicació d’una ràtio establertad’hores per crèdit. Si aquesta ràtio és de vint-i-cinchores per crèdit, a una assignatura de sis crèdits licorresponen cent cinquanta hores, que caldràrepartir entre activitats que es realitzaran en presèn-cia del professor o activitats presencials i activitatsno presencials, entre les quals se sumaran leshores de treball dirigit, les hores d’aprenentatgeautònom i almenys una part de les hores d’avalua-c i ó .

1 RD 1125/2003, de 5 de setembre.
2 D’acord amb l’Estatut de la UB (art. 20), cada ensenyament —o, si escau, conjunt d’ensenyaments— ha de tenir un Consell d’Estudisformat per una representació paritària de professors i d’estudiants, amb un cap d’estudis al capdavant escollit pel mateix Consell d’Estudisentre els seus membres. Les funcions que s’assignen al Consell d’Estudis són les següents: a) vetllar per la coherència i la interrelació deles matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d’estudis i perquè la docència s’adapti al pla docent de l’assignatura; b) informar ifer el seguiment dels plans docents de les assignatures de l’ensenyament; c) informar sobre la modificació dels plans d’estudis; d)organitzar i supervisar les tutories acadèmiques dels seus ensenyaments; e) organitzar anualment els ensenyaments i els cursos dels qualssón responsables, i f) fer el seguiment i control de la docència.
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A continuació es descriuen molt breument les dife-rents accions que s’han anat desenvolupant per ala introducció del sistema europeu de crèdits abansque s’entrés a formar part dels ensenyaments pilotreconeguts pel DURSI l’estiu de 2004.
n L’abril de 2002 es va constituir un grup det r e b a l l en el marc de l’ensenyament perprogramar i per impulsar el procés. Es va mirarde comptar amb professors motivats per larenovació docent i vinculats a les àrees deconeixement de més pes en l’ensenyament. Esva distribuir informació sobre l’EEES i sobre elsistema europeu de crèdits i es van començar adiscutir quines havien de ser les pautes demetodologia docent que havien d’orientar elp r o c é s .
n El curs 2002-2003 es va desenvolupar unaprimera experiència pilot, en la qual vanparticipar set assignatures. El criteri de seleccióva ser doble: d’una banda, escollir assignaturesprincipalment de primer curs, per tal que elsestudiants de nou ingrés s’habituessin a unespautes de treball que en els propers cursoscaldria anar estenent al conjunt d’assignatures;de l’altra, aprofitar la millor disposició relativad’alguns professors per afrontar canvis docentsque ja es preveia que havien de suposar unsobreesforç que, almenys a curt termini, noseria reconegut en tota la seva dimensió. Elsprofessors implicats van començar afamiliaritzar-se amb l’ús dels dossierselectrònics, comptant amb la col·laboració de laUnitat de Suport a la Docència creadarecentment, i van abordar l’elaboració d’un pladocent de l’assignatura, seguint el model queacabava d’aprovar la Comissió Acadèmica delConsell de Govern de la UB amb la previsió quepogués aplicar-se a tots els ensenyaments.D’acord amb el model esmentat, el pla docentha de contenir una proposta de distribuciód’hores entre activitats, la definició explícita delsobjectius de l’assignatura, la metodologia detreball i la forma d’avaluació, a banda delscontinguts estructurats en blocs temàtics, ambles corresponents fonts d’informació.
n En termes generals, l’experiènciadesenvolupada en el curs 2002-2003 va servalorada prou favorablement per professors ialumnes i és per això que el Consell d’Estudisva prendre la decisió d’implicar totes lesassignatures en les proves pilot amb vista alcurs 2003-2004. En aquest sentit, es va valorarque l’extensió de l’experiència al conjunt del’ensenyament havia d’afavorir la presa deconsciència sobre la necessitat de renovació dela metodologia docent i contribuir a ampliar lareflexió i el debat sobre els canvis possibles. 

1 El camí recorregut

n Amb el propòsit de definir els criteris ques’anaven perfilant com a fonamentals percontribuir a vertebrar l’experiència i fer-nedifusió entre els diversos agents afectats en elprocés (professors, alumnes, directors dedepartaments, coordinadors d’àrea, etc.), es vaconsiderar oportú redactar un document dePautes metodològiques per orientar laimplantació del sistema europeu de crèdits al’ensenyament de GAP. Les sis pautesrecollides feien referència a la necessitat dedisposar per a cada assignatura d’un pladocent segons el model aprovat per la UB; degeneralitzar l’ús dels dossiers electrònics;d’experimentar nous mètodes docents decaràcter participatiu, intentant introduir formesd’avaluació continuada; d’incentivar l’aplicaciód’estratègies docents diferenciades per alsestudiants que assisteixen regularment a classei per als que no tenen possibilitat de fer-ho, id’elaborar una guia docent, disponible ensuport electrònic, per fer pública la informaciórelativa a l’ensenyament.
n D’altra banda, també es va prendre la iniciativade crear un grup d’innovació docent ( G I D - G A P )obert als professors que participen en elprojecte, amb el propòsit d’afavorir l’intercanvid’experiències i de buscar un reconeixementper part de la mateixa universitat que serv í sd’estímul als esforços que requereix latransformació docent en curs. De la descripció que s’acaba de fer es desprèn quefins al curs 2004-2005 el seguiment del procés s’harealitzat fonamentalment des del Consell d’Estudis,sota la coordinació de la cap d’estudis; no obstantaixò, en la fase inicial d’adaptació descrita, tambéhan tingut un paper destacat els membres del grupde treball creat l’abril de 2002, incorporats més tardal grup d’innovació docent vinculat a l’ensenya-ment. En aquests moments, però, s’està iniciant unprocés de dinamització del Consell d’Estudis, peraconseguir una major implicació de tots els seusmembres en les funcions d’aquest òrgan, i està pre-vist crear una comissió específica per al seguiment iassegurament de la qualitat en l’ensenyament i unaaltra comissió de coordinació que serà la responsa-ble d’analitzar globalment la programació d’activi-tats de les diferents assignatures i de suggerir can-vis si es detecta que la càrrega de treball dels estu-diants no queda distribuïda de manera homogènia.
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2 Aspectes més significatius en el curs 2004-2005

Cal diferenciar les actuacions que anirien en el sen-tit de millorar i consolidar les línies de treball ja inicia-des del que serien pròpiament iniciatives noves.Pel que fa a la millora i consolidació de les experièn-cies desenvolupades, les línies de treball més des-tacades són les que s’indiquen a continuació:  
n En primer lloc, s’està començant a utilitzarl’aplicació informàtica que ha elaborat la UB perrecollir de manera sistemàtica la informació quehan d’incloure els plans docents i poder-lad i f o n d r e .
n D’altra banda, es continua incentivant lautilització d’eines no presencials de suport al’activitat presencial, amb un esforç addicionalper promoure la substitució del dossierelectrònic pel campus virtual, que ofereix mésp o s s i b i l i t a t s .
n Igualment, s’està treballant per a la millora de laplanificació, seguiment i avaluació de lespràctiques curriculars en institucions diverses,que es troben ja ben consolidades en el marcde l’ensenyament. 
n Finalment, la UB, amb la col·laboració del’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), estàdesenvolupant un programa de formació delprofessorat, que pren especialment enconsideració les necessitats dels ensenyamentsque segueixen l’experiència pilot del DURSI.Quant a les iniciatives que s’han introduït per prime-ra vegada, destacaríem les següents: 
n El curs zero, denominat d’Introducció al’ensenyament de Gestió i AdministracióPública, que és de lliure elecció per alsestudiants que es matriculen per primeravegada a l’ensenyament i pot donar lloc alreconeixement de dos crèdits. Es va impartir avint-i-cinc estudiants durant la primera quinzena

de setembre i va abordar continguts com lapresentació de l’ensenyament; les implicacionsde treballar segons un sistema de crèditseuropeus; el coneixement de les instal·lacionsde la Facultat i del web de la UB; el mètoded’estudi, que es tracta de manera teòrica imitjançant un cas aplicat, i la visió professionalde la gestió pública.
n El Pla d’acció tutorial, que permet als estudiantsdisposar de l’orientació personalitzada d’unmateix tutor al llarg de l’ensenyament. Ambcaràcter pilot, s’ha iniciat l’experiència ambnomés tres tutors.
n La comptabilització del temps que dediquen elsestudiants a l’ensenyament. Es tracta d’unaexperiència per obtenir informació precisasobre les hores que dediquen els estudiants acadascuna de les assignatures, cada dia de lasetmana i per activitats. Amb aquest objectius’ha elaborat una plantilla electrònica queaproximadament vint-i-cinc estudiants s’hancompromès a omplir i lliurar cada setmana.L’experiència està coordinada per quatreprofessors del GID-GAP.
n La reflexió sobre la definició dels objectius d el’ensenyament, inclosos els objectiustransversals, i la seva distribució entreassignatures. Sobre la base dels objectiuss’haurà de reconsiderar la idoneïtat de lesactivitats docents que es proposen, delsmaterials i dels criteris d’avaluació. Aquestainiciativa s’està realitzant de manera paral·lela al’elaboració del llibre blanc sobre el futur grau,en el marc de la tercera convocatòria del ’ A N E C A .

La UB, amb la col·laboració de l’ Institut de Ciències 
de l’ Educació (ICE), està desenvolupant un programa 
de formació del professorat, que pren especialment en

consideració les necessitats dels ensenyaments que segueixe n
l’ experiència pilot del DURSI
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Per tal de poder fer una valoració acurada delsresultats de les diferents accions endegades s’hanprevist diferents procediments per a la recollidad ’ i n f o r m a c i ó, alguns dels quals es desprenen de lamateixa descripció prèvia del procés. Així, els plansdocents constitueixen, per ells mateixos, una fontd’informació molt valuosa que, això no obstant, hade ser contrastada amb la realitat. D’altra banda, laplantilla per comptabilitzar les hores de dedicaciódels estudiants també està resultant de gran utilitatper obtenir una informació que, un cop acabadal’experiència, caldrà analitzar amb profunditat. Per avaluar experiències concretes, s’està comen-çant a estendre l’ús d’enquestes, que es van pas-sar en acabar el curs zero i que es preveu distribuirtambé quan acabi el període establert per a lespràctiques curriculars, a mitjan segon semestre,

tant als estudiants que hi han participat com als res-ponsables d’acollir-los en les diferents institucions ials estudiants que participen en el Pla d’acció tuto-rial. Les enquestes també s’estan utilitzant demanera generalitzada per avaluar el conjunt del pro-fessorat i, en el marc d’algunes assignatures, a ini-ciativa dels professors responsables, per conèixerl’opinió dels estudiants envers les metodologiesaplicades, els materials o les eines de suport nop r e s e n c i a l .Finalment, caldrà disposar de les dades de rendi-ment que elabora la secretaria del centre per fer unestudi, des del punt de vista de l’ensenyament,sobre l’evolució de les qualificacions a les diferentsassignatures en els darrers cursos.

3 Dificultats que s’observen en el procés d’adaptació a l’EEES

Malgrat que, en termes generals, es pot considerarque l’experiència avança prou favorablement, s’ob-s e rven algunes dificultats que cal tenir ben identifi-cades per tal d’intentar resoldre-les en la mesuraque sigui possible. Són dificultats que depassenclarament l’àmbit de l’ensenyament i hauran de serabordades en el marc de la UB com a institució. Endestacaríem les següents:
n Reforçar el suport institucional, especialment enrelació amb els centres. Des dels òrgans degovern de les facultats és fonamental contribuira la presa de consciència sobre els canvis queha d’implicar la dimensió europea del’ensenyament pel que fa a la docència. Desdels departaments, caldria modificar els criterisd’organització de la docència, partint de l’equipdocent com a unitat de treball, per tal de sumaresforços per millorar la definició d’objectius, lesactivitats proposades i els materials adequatsper a la docència que s’imparteix.
n Plantejar reformes normatives relacionadesamb l’organització de la docència. Entre elsaspectes que convindria reformar entenem quehi ha la regulació de la dimensió dels grups, a fid ’ a f a v o r i r, sempre que sigui possible, el treballen grups reduïts. També el tema de la dedicaciódels professors requereix una reflexió a part,per mirar de comptabilitzar adequadament elmajor esforç que comporta una metodologiadocent diferent de la lliçó magistral. D’altra

banda, caldria adaptar el calendari acadèmic,ampliant els períodes de docència i reduint elsperíodes destinats a la realització d’exàmens,d’acord amb un mètode basat en el conceptede treball de l’alumne/na i en la seva avaluacióde manera continuada. En darrer lloc, caldriarepensar la normativa d’exàmens, prenent coma referència un model d’avaluació continuada itractant d’evitar l’avaluació mitjançant un únicexamen final.
n Abordar necessitats referides als recursosdisponibles i a la seva qualitat. En aquest sentit,caldria adaptar els espais destinats a ladocència, per disposar d’aules per a grupsreduïts que treballin amb mètodes participatius.També cal reforçar la formació dels professorssobre aspectes diversos com la mateixadimensió europea de l’educació i els conceptesimplícits (treball de l’alumne, objectius,avaluació continuada, etc.) o sobre altresaspectes com el desenvolupament del procésd’aprenentatge, les tècniques de preparació dematerials, les eines informàtiques i elsllenguatges, experiències comparades, etc.Igualment, seria necessari invertir enequipaments tecnològics per a les aules i enpersonal tècnic de suport a la docència.Les dificultats apuntades constitueixen reptesimportants que han de ser abordats de manera pro-gressiva, comptant amb les experiències que esvagin acumulant i ateses les possibilitats de trans-formació que ofereix l’entorn universitari. Mentreparticipem en el procés, però, esperem contribuir aestendre entre la comunitat universitària una novamanera de concebre la docència que redundi enbenefici de la seva qualitat.
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7 | LES PROVES PILOT A L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE CASTELLDEFELS
Miguel Va l e r o - G a r c í a, Universitat Politècnica de Catalunya
Resum

Aquest document descriu breument els treballs que s’estan duent a terme a l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels, en el marc de les proves pilot d’adaptació dels plans d’estudi a l’Espai europeu d’educació superior.
Descriurem primer algunes característiques específiques de la nostra Escola, i després veurem com s’ha plantejat la
prova pilot. A la secció 3 concretarem els objectius del treball per al primer any del projecte. Finalment,
esmentarem la composició del grup de treball en aquests moments i proposarem algunes conclusions.

1 L’Escola Politècnica Superior de Castelldefels

L’Escola Politècnica Superior de Castelldefels(UPC) va ser creada l’any 19 91 amb el nomd’Escola Universitària Politècnica del BaixLlobregat. Des del primer moment es van adoptarmesures perquè a l’Escola fos possible experimen-tar i innovar en matèria d’organització i imparticióde la docència. Potser la mesura més significativava ser fixar en quaranta la grandària del grups declasse, en uns moments en què la grandària habi-tual a la nostra universitat era de vuitanta (i sovintcent) estudiants.Aquestes condicions especials han facilitat tot unseguit d’experiències, entre les quals podem desta-car les següents:
n Uns procediments d’avaluació continuada moltconsolidats a l’Escola.
n Diferents experiències exitoses en l’aplicaciód’estratègies d’aprenentatge cooperatiu al ’ a u l a .

n El disseny i implementació d’un segon cicled’Enginyeria de Telecomunicació que utilitzacom a principi organitzatiu l’aprenentatge basaten projectes (PBL). Aquest projecte hamerescut recentment la Distinció Jaume VicensVives a la qualitat de la docència.
n El disseny del Campus Digital, actualment moltestès a la nostra universitat.
n L’obtenció de la certificació ISO de qualitat(primera escola universitària a obtenir aquestac e r t i f i c a c i ó ) .Tota l’experiència acumulada en aquests anys ensha permès afrontar ara de manera ambiciosa el pro-jecte d’adaptació a l’Espai europeu d’educaciós u p e r i o r, i en particular, les proves pilot plantejadesdes del DURSI.
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2 Les proves pilot d’adaptació de l’Espai europeu 
d’educació superior

Actualment l’Escola imparteix les titulacionss e g ü e n t s :
n Enginyeria Tècnica de Te l e c o m u n i c a c i ó :especialitat en Sistemes de telecomunicació,
n Enginyeria Tècnica de Te l e c o m u n i c a c i ó :especialitat en Te l e m à t i c a ,
n Enginyeria Tècnica Aeronàutica: especialitat enA e r o n a v e g a c i ó ,
n Enginyeria de Telecomunicació (segon cicle).En el moment de posar-se en marxa les proves pilotvam considerar que les titulacions més adequadesper al projecte eren les dues enginyeries tècniquesde telecomunicació. Es va decidir també que l’a-daptació havia d’implicar des del primer momenttots els grups d’aquestes titulacions (un total de280 estudiants de nou ingrés cada any). Per tant,les proves pilot impliquen ara per ara un gran nom-bre de professors i alumnes.El plantejament de les proves s’ha fet segons elsdos criteris següents:
n La prova pilot no implica un canvi en el plad’estudis (cosa que pot ser necessària en elspropers anys). Per tant, s’ha assumit que elsobjectius formatius actuals són els adequats, is’ha posat l’èmfasi a enriquir aquests objectiusformatius (en gran mesura, específics de l’àmbittecnològic propi de les titulacions) amb algunsobjectius formatius de caràcter transversal.
n L’èmfasi de la prova pilot s’ha de posar enl’adaptació dels programes formatius actualsals criteris i filosofia del sistema ECTS(essencialment una adaptació de metodologiesd’organització i impartició de la docència).

Per tal de concretar aquest plantejament, s’haexplicat als professors el que s’espera d’ells en elstermes següents:Com a resultat del procés d’adaptació, a la tevaassignatura has de tenir:1. Els objectius ben definits (incloent-hi competèn-cies transversals). 2. Un programa amb la p l a n i f i c a c i ó i la quantifica-ció de la feina dels estudiants a classe i de lafeina a casa.3. Un sistema per a la recollida sistemàtica d’in-f o r m a c i ó sobre la marxa del curs (nivell d’apre-nentatge, percepció dels estudiants, temps dededicació). 4. Un pla de millora basat en les dades recollides.5. Un sistema (Campus Digital) per comunicar alse s t u d i a n t s els plans de treball i la informaciósobre la marxa del curs.Amb aquests objectius en l’horitzó, hem organitzatels treballs per al primer any del projecte tal com esdescriu a la secció següent.
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3 Objectius per al primer any

Per al primer any del projecte ens hem marcat setobjectius, relatius a les assignatures de primer any(dotze assignatures comunes a les dues titulacionsimplicades). Als apartats següents es descriuenbreument aquests objectius.
Especificar els objectius
formatiusAquesta tasca s’ha desglossat en dues subtas-ques. D’una banda, s’han identificat quatre compe-tències de caràcter transversal sobre les quals esvol incidir durant el primer any d’estudis. Aquestescompetències transversals són:
n capacitat de comunicació oral i escrita,
n capacitat de treball en equip,
n capacitat de treball per projectes,
n capacitat per aprendre de manera autònoma.

Cadascuna d’aquestes competències té assignatun professor que farà una caracterització de lacompetència en termes d’objectius específics. Un avegada s’hagin caracteritzat les competències esfarà una assignació d’objectius específics a les dife-rents assignatures implicades en el desenvolupa-ment de la competència. La figura il·lustra aquestaestratègia. A la columna de l’esquerra s’indiquenels elements que podrien caracteritzar la compe-tència de treball en grup. A les columnes de la dretas’identifiquen les assignatures que contribuiran aldesenvolupament de cadascun dels elements. Enrealitat, cadascun dels elements de l’esquerra s’hade caracteritzar a partir d’objectius encara mése s p e c í f i c s .

Treball en grup 1A TCOE 1B ED 2A TESC 2B LPII 3 Opt.Explicar un material a la resta del grupi assegurar-se que l’han entèsFer l’acta d’una reunió de treballEspecificar una tasca, repart ir la feinade manera equilibrada i integrar-neles partsOrganitzar i dirigir de maneraeficaç una reunió
D’altra banda, els professors responsables de lesassignatures de primer any han d’escriure elsobjectius específics de l’assignatura que coordi-nen, d’acord amb una sèrie de pautes referents a lacorrecta especificació d’un objectiu específic. Engeneral, aquesta tasca no és gens senzilla i reque-reix un cert temps de depuració. En tot cas, el resul-tat serà un element magnífic per millorar la tasca decoordinació horitzontal i per identificar encavalca-ments i llacunes en la formació que es dóna al pri-mer any.

Dissenyar els plans 
de treball per als estudiantsAquest és un punt clau en el procés d’adaptació.Els professors han d’identificar les activitats quehan de fer els seus estudiants cada setmana, tantdintre com fora de classe; fer una estimació deltemps de dedicació, i comunicar amb claredataquests plans de treball. En primera instància, cadaprofessor està fent aquesta tasca segons els seuscriteris, però s’espera que, una vegada recollidesles diferents experiències, s’establiran uns criterismés precisos per a l’especificació dels plans de tre-
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ball i uns formats comuns per a la seva comunica-ció als estudiants. S’espera que, al final del primera n y, totes les assignatures de primer any tinguinredactats els seus plans de treball d’acord amb elscriteris i plantilles acordats.
Assajar mecanismes per 
a la recollida del temps 
de dedicació dels estudiantsLa comptabilització del temps de dedicació delsestudiants ens permet determinar en quina mesurasón correctes les nostres estimacions inicials sobrela dedicació necessària per a cadascuna de les tas-ques dels plans de treball. Les desviacions respec-te a les previsions ens permetran fer una revisió imillora dels plans amb vista als cursos següents.Experiències prèvies han posat de manifest que lamillor manera de recollir el temps de dedicació ésfer-ho setmanalment i a classe. Alternatives comara recollir-lo només a final de curs (o un parell devegades durant el curs) i fora de classe (per exem-ple, demanant als estudiants que es connectin auna pàgina web per introduir les dades) proporcio-nen dades poc completes i poc fiables. D’altrabanda, recollir el temps de dedicació de manerasetmanal contribueix a reforçar el missatge a l’alum-ne que el seu temps és un recurs important i que hade ser permanentment conscient de com el fa ser-v i r.El primer assaig ha consistit a passar cada setmanaa classe un full de paper en forma de llista de classeen el qual cada estudiant ha d’escriure el temps dededicació a cadascuna de les assignatures quecursa. Amb el suport d’un becari, aquestes dadess’han anant introduint a un full de càlcul per fer-nel’explotació i produir informes per als coordinadorsde les diferents assignatures.Amb vista al proper curs ja s’estan plantejant alter-natives per recollir de manera més eficient lesdades de temps de dedicació. En particular, s’assa-jarà un mecanisme de recollida basat en l’ús d’unconjunt de PDA, de tal manera que els estudiantsintroduiran directament la informació en un full decàlcul electrònic.

Assajar metodologies docents
més actives Totes les assignatures de primer any s’han compro-mès a assajar alguna metodologia docent més acti-va. Naturalment, depenent de la situació i naturale-sa de cada assignatura, els assajos són més omenys ambiciosos. Com a exemple d’estratègia docent que s’ha pro-vat a diverses assignatures, esmentarem aquí latècnica del puzle. Aquesta tècnica requereix que elmaterial d’estudi estigui organitzat en tres parts quees puguin estudiar de manera independent i queestiguin convenientment documentades. Els estu-diants s’agrupen en grups de tres (grups base), detal manera que cadascun d’ells es responsabilitzad’una de les parts. Llavors, se segueix el procéss e g ü e n t :1. Estudi individual. Cada estudiant treballa indivi-dualment la seva part de material i identifica elsdubtes que li sorgeixen. 2. Reunió d’experts. A classe el professor organitzagrups de dos o tres estudiants, de tal maneraque tots els estudiants del mateix grup han tre-ballat el mateix material. L’objectiu d’aquestareunió d’experts és que els estudiants posin encomú el material treballat i en resolguin mútua-ment els dubtes. La tasca del professor és assis-tir els grups que ho necessitin, aclarint dubtesque no puguin ser resolts en el si del grup.3. Preparació per a l’explicació al grup base. Cadaestudiant es prepara per explicar la seva part alscompanys del grup base i elabora, si escau, unesquema, un mapa conceptual, etc.4. Explicació al grup base. Els grups base es reunei-xen per tal que cada estudiant expliqui la sevapart a la resta del grup. En finalitzar aquesta reu-nió tots els membres del grup han d’haver assi-milat el material.5. Exercici integrador. El grup base ha de resoldreun exercici que requereix l’aplicació dels concep-tes que s’han treballat a les tres parts del puzle.6. Exercicis individuals amb autoavaluació. Com averificació final, cada estudiant, de manera indivi-dual, resol exercicis d’aplicació dels materialsdel puzle. Idealment, disposa de solucions aaquests exercicis de manera que pot autoava-luar-se i preparar un informe d’autoavaluació quepresentarà al professor a la propera classe.Algunes de les tasques del puzle es poden fer acasa (per exemple, les 1, 3 i 6). Les tasques querequereixen la interacció dels grups (2, 4 i 5) convéfer-les a classe, amb la presència del professor.
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L’aplicació d’estratègies com ara el puzle posa demanifest els fets següents:
n Inicialment, es produeix un increment moltnotable del nivell d’activitat dels estudiants, quecontrasta amb la passivitat que sovintmanifesten a les classes expositives.
n Al cap d’un temps, els estudiants manifestenles seves queixes per estar sotmesos a unsistema que els dóna una autonomia a la qualno estan acostumats (alguns diuen claramentque prefereixen que el professor expliqui lamatèria a classe, com sempre s’ha fet). Per laseva part, els professors poden entrar en unestat de desesperació, en comprovar sobre elterreny les dificultats que tenen els estudiantsper assimilar la matèria. És un moment críticperquè la tendència natural és concloure que elmètode no és bo, quan de fet el que estàpassant és que per primera vegada el mètodeposa en evidència les dificultats que fins araquedaven amagades fins al dia de l’examen.
n En finalitzar el curs, els estudiants ja hanacceptat  les regles del joc, han treballat moltmés i, com a resultat, els resultats acadèmicssón millors. En tot cas, pot haver passat que unpercentatge important dels estudiants no haginarribat fins al final i hagin abandonat (físicament)l’assignatura. Probablement aquestpercentatge no és superior al dels queabandonen l’assignatura (mentalment) amb elsmètodes clàssics. I en tot cas, aquestpercentatge tendirà a reduir-se a mesura queels estudiants vagin coneixent les noves reglesdel joc abans de matricular-se.
Assajar mecanismes 
per a la recollida de dades
sobre la percepció 
dels estudiantsRecollir aquest tipus de dades és especialmentimportant durant la fase en què s’estan assajantnoves estratègies docents. Els mecanismes ques’estan assajant són:
n Qüestionari de mig quadrimestre. Es tractad’un qüestionari bastant obert en què esdemana als estudiants que indiquin elsaspectes positius i negatius de cadascuna deles assignatures que cursen. El qüestionaris’administra a mig quadrimestre, quan encarahi ha temps de rectificar algun aspecte del’organització de l’assignatura.
n Enquesta final de curs. S’administra al final delcurs, i serveix per obtenir una valoració globalde l’experiència d’aprenentatge. De moment,no s’ha fixat cap model d’enquesta comú.

Cada assignatura ha administrat el qüestionarique millor s’adapta a la seva idiosincràsia (s’hanproposat models de qüestionaris, com aexemples). 
n Entrevistes amb grups d’estudiants. La recollidade dades de percepció es completarà ambentrevistes obertes amb grups d’estudiants.Encara no s’han organitzat aquestesentrevistes, perquè s’han de preparar en vistade les dades recollides amb els qüestionaris definal de curs.
Elaborar informes de millora
continuada per a totes 
les assignatures implicadesCom a resultat final del curs, cada responsabled’assignatura ha de produir un informe de millora,que contindrà:
n una anàlisi de les dades recollides durant elcurs (temps de dedicació, percepció delsestudiants, percepció dels professors, resultatsa c a d è m i c s ) ,
n unes conclusions en vista de l’anàlisi anterior,
n un pla de millores per al quadrimestre següent.Entenem que aquest informe ha de ser la peça clauque permeti als equips de professors implicar-se enun procés de millora continuada de la seva activitatd o c e n t .
Construir una pàgina 
web del projecte amb 
tots els materials que es vagin
produintAquesta pàgina web ja està en funcionament i reculltots els materials d’interès que es van produintdurant el projecte (incloent-hi materials docentsd’interès procedents de les diferents assignaturesimplicades). L’URL d’aquesta pàgina web és:w w w. e p s c . u p c . e d u / p r o j e c t e s / a d a p t a c i o E E E S
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4 Equip de treball

L’estructura de l’equip de treball implicat fins ara enel projecte és la següent:
n Coordinació general: cap d’estudis i director del ’ E s c o l a .
n Coordinador general de les tasques a lesassignatures de primer any.
n Coordinador de les tasques de recollida deltemps de dedicació i dels plans de treball.
n Coordinador de les tasques de recollida dedades sobre la percepció dels estudiants.

n Coordinador de les tasques de definició delsobjectius de les assignatures.
n Tres responsables per a la definició de lescompetències transversals establertes.
n Responsables del segon any de les duesespecialitats (que hauran de liderar el procésd’adaptació durant el segon any del projecte).
n Els professors coordinadors de les dotzeassignatures de primer any.
n Dos becaris de suport (amb dedicació total detrenta-cinc hores setmanals).

5 Conclusió

Malgrat el fet que l’EPSC està compromesa desdels seus orígens amb la innovació docent i haassolit fites importants en el passat, el cert és que laprova pilot d’adaptació a l’EEES està sent un revul-siu per estendre una mica més aquest esperit inno-vador i per establir (o revitalitzar) mecanismes decoordinació que potser fins ara estaven mancatsd’objectius clars. 

Com és natural, ara per ara l’experiència plantejamés preguntes que respostes. Sortosament, algu-nes experiències prèvies a l’ESPC i a d’altres llocsindiquen clarament que aquest camí que hem ini-ciat de manera col·lectiva, i que de vegades es tornafosc, té un punt d’arribada ben lluminós. En tot cas,s’ha de recórrer tot el camí per arribar-hi.
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8 | ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS A L’EEES.L’EXEMPLE DE LA TITULACIÓ D’HUMANITATS, UAB1
Joan Rué Domingo, Universitat Autònoma de Barcelona
1 El context de l’experiència d’adaptació

La Universitat Autònoma de Barcelona va desenvolupar, durant el curs 2003-2004, un procés de reflexió sobre el
canvi de model de docència universitària amb vista a quina estratègia podria ser viable per a aquest propòsit i
quines accions el podrien desenvolupar millor, tenint en compte el nou marc que es dibuixava per a les titulacions,
d’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS).

Aquest treball, portat a terme segons el model de reflexió en l’acció, es va desenvolupar durant tot el curs i va
agrupar cinc titulacions d’àmbits de coneixement ben diferenciats entre si. El resultat de síntesi d’aquest procés va
ser un document base2, el qual s’ha utilitzat com a material de partida en la nova fase (2004-2005) de
transformació de les titulacions en el marc del projecte pilot convocat pel DURSI. Tal com era d’esperar, i per bé
que hagi estat útil a la pràctica, alguns aspectes d’aquest document s’han hagut de seguir desenvolupant i detallant
més, de la mateixa manera que han sorgit noves necessitats no previstes en el document i que necessàriament s’han
hagut de considerar.

La titulació d’Humanitats és una de les catorze titulacions de segon i tercer cicle que la UAB ha proposat per al
projecte pilot esmentat. El procés que se segueix en la seva transformació, això no obstant, és paral·lel al de la resta
de titulacions, almenys en els aspectes i passos que se’n consideren clau.

2 El marc institucional per a la gestió del canvi

Tot i que els canvis tinguin unes característiquesprefigurades sobre el paper, cal convertir-los ensituacions i en accions pràctiques que sintonitzin,en la seva concreció, amb els propòsits que els handesencadenat. És per això que en aquest marc esconsidera, en primer lloc, el paper institucional delsagents d e s e n c a d e n a n t s del canvi.
Entenem com a agents desencadenants del canviels degans, mitjançant el vicedegà/gana i el coordi-nador/ra de la titulació. Ara bé, aquests agentsnecessiten com a context un clima d’acord polític ipràctic, tant a la Facultat com entre el professoratde la titulació en qüestió. Ambdós tiupus d’agentcompta, a més, amb el suport polític inicial de l’e-quip rectoral, a través del vicerectorat d’AfersAcadèmics. Un tercer agent institucional en aquestprocés ha estat l’IDES, en qualitat d’organisme queaporta la informació i el suport tècnic i s’encarregade proporcionar aquella formació que a cadamoment es considera necessària. En qualsevolcas, és necessari destacar el valor crític, per a l’èxitdel procés, del paper que fan els coordinadors icoordinadores de les titulacions.

1 Aquest text és una concreció del que es va presentar al taller de les Jornades d’AQU Catalunya, a la Universitat de Lleida, l ’ 11 i 12 de novembre.
2 Joan RU É, Maite MA RT Í N E Z, Els perfils de les titulacions UAB mitjançant competències: la seva elaboració i desenvolupament, IDES, UA B ,S e rvei de Publicacions, 2004.
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Un dels elements clau en el canvi, una vegada supe-rada la fase de presentació de la documentació alDURSI, ha estat l’organització dels coordinadors enx a rxa, amb el propòsit d’iniciar un procés comparatde reflexió i d’aportació de dubtes i d’evidències,de la seva eventual superació, de proposta de nousinstruments de treball, etc. Aquest treball en xarx até dues importants vessants o centres d’interès: elde la formació dels mateixos coordinadors en estra-tègies per al canvi i del professorat que s’inicia en latransformació de la seva matèria en el model ECTS ,i el de la validació de la proposta docent inicial de latitulació mitjançant experts externs i el debat entreel mateix professorat. Per tal  de canalitzar i fer efec-tiva la participació del professorat en tot aquest pro-cés, s’han establert comissions de titulació, queproporcionen suport i constitueixen els llocs dedebat on s’analitzen i valoren les diverses alternati-ves pràctiques, tot facilitant la integració de diver-sos punts de vista, incloent-hi els dels alumnes,també presents.

Sembla rellevant subratllar el fet que la participaciódels docents i els alumnes trobi canals oberts, aixícom que a les comissions estiguin presents lesdiverses perspectives sobre què cal fer. No es potoblidar que aquest tipus de canvi troba importantsobstacles de diversa índole i que el canvi no ésnomés d’intencions genèriques sinó que és pràctic,per la qual cosa requereix el màxim de comprensió,de transparència i de complicitats, tant horitzontals,a la Facultat i titulació, com verticals, entre les diver-ses instàncies de responsabilitat acadèmica.En aquest marc, l’articulació de les diverses iniciati-ves pilot en xarxa troba diversos elements desuport, del tot indispensables per iniciar un procésamb una complexitat com la que es comenta. Així,l’articulació en xarxa ofereix als participants unespai de construcció compartida de la interv e n c i ó ,suport emocional, elements de diagnòstic, recur-sos instrumentals o una possibilitat de millorar lacomprensió del que es fa i del que això suposa.  El suport institucional a la xarxa, tant des del puntde vista dels aspectes relatius a Afers Acadèmicscom del suport tècnic de l’IDES, també esdevé fun-cional i enriquidor.
3 Les fases del procés de transformació i accions estratègiques

Considerem que el procés té tres moments: el de laproposta, el de procés o de desenvolupament,amb la seva implementació, i el de la memòria final,que cal validar mitjançant la seva acreditació.Entenem, per tant, que tota la documentació elabo-rada i lliurada a AQU Catalunya a l’inici del procésno era altra cosa que una hipòtesi, o una declaraciód’intencions, tant serioses com preliminars. A ningúque pensi en un veritable procés de canvi, i nonomés en un ajustament burocràtic, se li escapaque, tot i partir d’un pla d’estudis consolidat, lesdiverses propostes formulades no acaben de tro-bar tot el seu sentit i acceptació en la pràctica en lamesura que les previsions se sotmeten a la provade la realitat, quan les propostes formatives «entrena l’aula» i, sobretot, quan els resultats s’analitzenamb relació a les previsions fetes inicialment. 

Les propostes —hipotètiques— inicials s’ha procu-rat anar-les acompanyant d’una previsió de neces-sitats de diversa índole per tal de poder-ne preveurei extrapolar el significat pel que fa a recursos d’al-guns dels aspectes del canvi. És per això que elmateix procés es considera com un aspecte claudel contingut i no només com l’etapa temporal derealització i d’execució de les propostes previstes.En aquest sentit, el procés és la via de validació dela proposta, per la qual cosa es fa indispensablerecollir evidències, entrevistar els diversos agents,tenir dades de diverses fonts (incloent-hi els alum-nes), etc. Aquesta activitat de seguiment i de recolli-da de dades permet detectar nous problemes inecessitats, que serà fonamental considerar quanl’experiència s’estengui cap als cursos de segon it e r c e r.  En aquest sentit, la proposta final que caldrà acredi-tar haurà de ser la resultant de tot el procés, a partirde les línies inicials però amb els ajustaments que,sens dubte, s’aniran donant.
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4 La fase inicial i les accions empreses

En el moment de presentar aquest informe ens tro-bem en l’etapa d’execució de les accions sobre elsprocessos de canvi i les estratègies per gestionar-loque cal desenvolupar en la fase inicial del procés,fase que ha estat precedida per un seminari inten-siu realitzat en dues jornades per la xarxa de coordi-nadors. Una de les dades interessants del seminariha estat el punt de vista que, de manera majoritària,han expressat els responsables de les titulacions.Aquesta apreciació és la de considerar el canvi comun desafiament i una oportunitat, en primera instàn-cia. Naturalment, també se l’ha vist com a proble-màtic i complicat, però només al final de les valora-cions se l’ha considerat conflictiu.El seminari de la xarxa de coordinadors ens ha sem-blat fonamental per assegurar la transmissió delsmissatges institucionals, per traspassar alguneseines, etc. De fet, ha esdevingut un espai essencialper triar opcions i perfilar-ne d’altres, com ara lamodalitat de recull d’informació sobre el temps dededicació a l’estudi per part de l’alumnat, valorarquines vies de progrés es poden considerar, o ana-litzar el resultat d’alguna de les accions empreses.Una de les primeres accions realitzades ha estatfacilitar la informació del projecte al professorat. Nooblidem que les decisions no es prenen rigorosa-ment de baix a dalt, sinó que el mecanisme de la pri-mera decisió, amb algunes variacions, acostuma aanar des dels deganats, en converses amb determi-nats professors, fins als coordinadors, i amb elsuport actiu de l’equip rectoral, mitjançant unmodel d’acord, tot això en un context de pocs diesper decidir. Informar, gestionar les complicitatsnecessàries és, per tant, indispensable quan ladecisió ja s’ha fet pública. Però també ho és fer-hoentre l’alumnat. Per això cal reiterar la importànciad’aquest pas, tot i recordar la complicació tècnicad’assegurar que tothom se senti degudament infor-mat, amb els detalls i el temps necessaris.

Una segona línia d’acció ha estat tot el procés dedefinir primer i de validar després els perfils de laproposta inicial, és a dir, validar el perfil de compe-t è n c i e s proposat per a la titulació. Aquesta segonaacció és previst de realitzar-la durant un trimestrellarg. No s’ha de perdre de vista que, si bé la prime-ra definició pot ser relativament senzilla, arribar a unacord de consens més ampli i fer-ho amb el consen-timent dels professionals en exercici, ja siguincol·laboradors de la titulació mitjançant les pràcti-ques o per altres conductes, és una operació méscomplexa. El resultat al qual apunta aquest procés,això no obstant, és prou interessant perquè elconeixement expert intern es contrasta amb el puntde vista de l’«usuari», com és el cas dels alumnesde les comissions, i, sobretot, amb els referentspràctics i teòrics dels professionals en exercici. Nocal dir que dos elements clau d’aquest pas són l’ha-bilitat de gestar el consens per part dels coordina-dors i la capacitat de convocar el grup de professio-nals externs.El fet de concretar la definició del mecanisme derecollida de les dades dels alumnes pel que fa a laseva dedicació a les diverses activitats i el tempsd’aprenentatge podríem qualificar-lo com la terceraacció. El model que hem adoptat es pot veure al’annex 1. La seva concreció ha comportat un pro-cés d’elaboració que el podríem resumir així: prime-ra proposta, discussió per part dels coordinadors,nova proposta, primera posada en pràctica, recullde problemes, nova discussió i decisió de la pro-posta final.

S’han establert comissions de titulació, que pro p o rc i o n e n
s u p o rt i constitueixen els llocs de debat on s’ a n a l i t zen 

i va l o ren les diverses altern a t i ves pràctiques, tot facilitant 
la integració de diversos punts de vista, incloent-hi els dels

alumnes, també pre s e n t s .

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:46  Página 65



66

Tot i així, els primers resultats obtinguts ens gene-ren un cert neguit. L’instrument esmentat és activatperiòdicament i enviat per correu electrònic alsalumnes per tal que el responguin amb molta eco-nomia de temps. Les dades recollides s’acumulendirectament a una base de dades. Però si bé elmecanisme és aparentment senzill, observem queels alumnes, tot i tenir accés al correu electrònic ins-titucional, en bona part segueixen usant les sevesadreces particulars i se n’assabenten poc dels ter-minis o de quan han de respondre. D’altra banda,en no venir d’una tradició d’autoavaluació, detec-tem entre l’alumnat una certa recan ça a respondre.En tercer lloc, algunes de les respostes són poc ver-semblants. La conseqüència de tot això és que cal-drà pensar un seguit d’accions d’acompanyament,inicialment no previstes, per tal de facilitar el reculld’aquestes evidències.

Una quarta acció ha estat seleccionar, en el casd’Humanitats, dues de les matèries del segon qua-drimestre per tal de fer una aproximació al model apartir d’uns exemples aplicats inicials i poder avan-çar cap a la generalització del model al primer qua-drimestre del segon curs. Un cop seleccionades lesmatèries, el professorat ha pogut fer una aproxima-ció a les eines d’intervenció docent (planificar lamatèria en ECTS, el dossier de la matèria i de l’a-lumne, preparar materials virtuals i diversificar lesmodalitats d’avaluació) i seguir un treball de semi-naris-tallers amb la resta de col·legues d’altres titula-cions, amb el propòsit de potenciar els seus recur-sos docents i de valorar fins a quin punt es podendiversificar les condicions d’ensenyament i apre-nentatge a les seves matèries.Addicionalment, els coordinadors disposen d’unsmaterials que els orienten amb relació a diversesestratègies possibles d’aprofundiment en el treballd’innovació docent a la titulació, totes elles centra-des en l’aprenentatge de l’alumne i en la millora dela diversificació dels recursos per a aquest aprenen-t a t g e .Finalment, s’ha elaborat un instrument, del qual dis-posen els coordinadors, per tal d’anar recollint evi-dències dels diversos passos que s’emprenguin ales titulacions i poder-los documentar, així com perpoder recollir diversos tipus d’evidències que facili-tin l’anàlisi i els eventuals ajustaments en allò que esva fent. Aquests ajustaments poden incloure la defi-nició de determinades línies d’acció i de millora pos-sibles o la previsió de futurs seminaris de formaciódel professorat de les titulacions respectives, comés el cas d’Humanitats.
5 A tall de primera conclusió

El procés encetat a la UAB, en síntesi, es vol carac-teritzar per ser un procés que avanci en la transfor-mació efectiva de les modalitats d’aprenentatgeper tal de fer-les molt més diversificades i afavorir undomini superior de l’alumne sobre el propi procésd’aprenentatge. Això suposa, per tant, un seriósintent d’involucrar les matèries i els seus responsa-bles en un desafiament que apunta cap a una trans-formació efectiva de l’actual cultura docent. 

Però això cal anar-ho fent per passos successius,amb directrius però amb iniciatives de les mateixestitulacions; amb suport institucional però tambéamb suport especialitzat, i, en especial, amb lacomplicitat dels mateixos involucrats. És un procésque requereix pautes d’acció prefixades, peròtambé un sistema de recollida d’evidències del quees va fent o va passant, a fi de detectar les dificul-tats que sorgeixen —on i de part de qui—, els puntsd’acord i de progrés, per tal que els responsablesde la gestió del canvi, incloent-hi el professorat i elsalumnes, analitzin els aspectes que creguin méso p o r t u n s .Des d’aquesta perspectiva, el procés d’aplicacióesdevé no tant una via per a la transformació, sinóque ha d’acabar configurant-se com el contingutmateix d’aquesta transformació.
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Annex 1

Quant de temps (en nombre d’hores, arrodonintsense fraccions) has dedicat a l’estudi, la setmanapassada, en les possibles situacions descrites asota? No indiquis res si la situació no s’had o n a t .

A s s i g n a t u r a :
Setmana núm. ................, del ........ de .................... al ......  de............... de 200...  
1. Elaboració dels informes de laboratori, de pràctiques, de sortides de camp, resolució dels problemes, etc.
2. Tutoria amb el professor/ra individual, presencial o virtual (campus virtual o altres modalitats)
3. Tutoria amb el professor/ra en grup, presencial o virtual
4. Sortides, treball de camp (incloent-hi el temps de preparació, la redacció de documentació prèvia i el desplaçament)
5. Treball d’estudi autònom, individual
6. Treball d’estudi autònom, en grup
7. Recerca de materials i documentació diversa, confecció de dossiers de treball preparatoris per a l’estudi
8. Seminaris o fòrums relacionats amb la matèria en els quals has participat
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9 | CAP A L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR A BIOLOGIA: ELS PRIMERS TRES MESOS DEL PROJECTE HORITZÓ BOLONYA 07
Josep Eladi Baños Díez, Òscar Andión Pérez i Jordi Pérez Sánchez,Universitat Pompeu Fa b r a
L’entorn de l’experiència

L’any 1998 es van iniciar els estudis de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra amb una orientació singular i
diferent de la resta de les universitats catalanes. Les característiques diferencials es basaven tant en el model
educatiu com en l’orientació de la llicenciatura. El primer apostava per uns estudis amb una elevada càrrega
pràctica, un esforç en el desenvolupament de les competències transversals, un programa de tutories personalitzades
amb orientació de mentorship1, i l’existència d’un programa d’avaluació integrat amb avaluacions formatives.
L’orientació de la llicenciatura era clarament biomèdica i els estudiants eren formats en la biologia humana des de
primer curs amb un ampli programa d’assignatures optatives de facultat i l’existència d’itineraris professionals en el
cinquè curs amb un practicum de sis mesos de durada. L’atractiu dels estudis i el limitat nombre de places
disponibles (seixanta per curs) comportà la presència d’estudiants capaços i motivats (una nota d’accés elevada i un
gran nombre d’alumnes que trien els estudis en primera opció).

L’any 2003 s’arribà al desplegament total dels estu-dis amb la graduació de la primera promoció.L’elevada taxa d’èxit acadèmic i d’inserció profes-sional de les dues primeres cohorts mostren quel’opció triada és adequada2 i que tant el model edu-catiu com l’orientació professional de la llicenciatu-ra s’orienten a les necessitats socials de llicenciatsd’aquestes característiques. Des del mes d’abril de2004 la Facultat ha assumit un nou repte: l’adapta-ció de tota la llicenciatura a l’Espai europeu d’edu-cació superior (EEES), després de l’inici d’experièn-

cies en algunes assignatures.3 Aquesta experièncias’emmarca dins del pla pilot d’adaptació a Bolonyadel Departament d’Universitats, Recerca i Societatde la Informació (DURSI). Aprovat el mes de juliol, elprojecte s’inicià el passat mes de setembre en elprimer curs de la llicenciatura de Biologia. Enaquest capítol s’expliquen les bases del que ano-menem projecte Horitzó Bolonya 07 i es recull l’ex-periència acumulada en el primer trimestre del curs2004-2005 amb la implantació dels canvis dirigits al’adaptació a l’EEES.

1 Per m e n t o r s h i p entenem una supervisió de l’estudiant que comprèn no solament els seus problemes acadèmics sinó també l’orientaciópersonal i professionals en els estudis triats.
2 Els resultats de la primera promoció foren presentats recentment a l’International Ottawa Conference on Medical Education ( B a r c e l o n a2004) amb el títol d’Enhancing the pre-graduation contact with the real world: the experience of profession al tracks in human biologystudents at Universitat Pompeu Fabra of Barcelona.
3 Per exemple, Ecologia està realitzant adaptacions a l’EEES en el marc de projectes d’innovació docent finançats per la mateixa Un i v e r s i t a t .
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2 El projecte Horitzó Bolonya 07

Quan la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida(FCSV) acceptà el repte del pla pilot, el camí nocomençava de zero ja que s’havien fet nombrosospassos en el mesos i anys anteriors. Si l’EEES impli-cava autoaprenentatge, desenvolupament de com-petències genèriques, adaptació a les demandeslaborals, consideració de l’esforç de l’alumne iestructura grau-màster dels estudis, a l’FCSV jahavíem adoptat algun d’aquests canvis. Per exem-ple, existien nombroses activitats destinades a per-metre l’aprenentatge autònom dels estudiants(com, per exemple, l’aprenentatge basat en proble-mes a cinquè curs), l’estímul constant al treball engrup, la utilització de les noves tecnologies de lainformació i de la comunicació (assignatura deFonts i Tecnologies de la Informació a primer curs),l’adaptació a les demandes laborals (itineraris pro-fessionals amb pràctiques professionals de llargaduració) i l’estructura de quatre anys d’ensenya-ment comú més un cinquè amb orientació profes-sional (itineraris). L’FCSV proposà, per tant, un projecte basat enl’experiència adquirida en aquests sis anys.L’element bàsic era la incorporació de l’aprenentat-ge basat en problemes (ABP) des de primer cursdesprés de les experiències positives obtingudes acinquè en els dos darrers anys. Es decidí emprarl’ABP com a mètode docent amb una dedicacióhorària que suposava una reducció de prop del20% de les hores de docència teòrica seguint elmodel de McMaster i de Maastrich.4 Aquest consis-teix en sessions amb tutor cada setmana amb elplantejament de problemes que cal resoldre endues o tres setmanes. Excepte alguns docents decinquè curs, la gran majoria dels professors del’FCSV no tenia experiència en l’aplicació de l’ABP.Nogensmenys, es considerà que l’esforç pagava lapena i s’apostà per la seva implantació des de pri-mer curs atesa l’experiència positiva de dos anysen els itineraris professionals. A més, es proposà laincorporació progressiva d’un Portafoli com arecurs de millora docent per als estudiants.5

El mes d’abril l’FCSV presentà el projecte HoritzóBolonya 07, que consistia en diversos trets bàsicsque s’enumeren a continuació:
n Incorporació progressiva de l’ABP com amètode docent començant amb el primer anyde la llicenciatura el curs 2004-2005. Consistiaen una sessió a la setmana amb tutor i una altradel grup d’estudiants sense tutors. Les horesemprades en les activitats es reduïen del temariteòric de l’assignatura.
n Adaptació dels programes i de les activitats del’FCSV per adaptar-les progressivament alsE C TS .
n Implantació progressiva del Portafoli dedocència per desenvolupar quatrecompetències genèriques: treball en grup,comunicació oral, comunicació escrita iutilització crítica de les tecnologies de lai n f o r m a c i ó .Per dirigir el projecte es crearen tres grups de tre-ball: un de coordinació general de tot el projecte(Horitzó Bolonya 07), un per a la implantació del’ABP (ABP en acció) i un per a la modificació del plad’estudis (Renovació del pla d’estudis). Amb elsrecursos assignats al projecte, es procedí a la con-tractació d’un llicenciat superior i un professionald’administració i serveis, que s’encarregarien de lalogística de tot el projecte. Una vegada aprovat el projecte es procedí a la sevapresentació als professors i els professionals d’ad-ministració i serveis de l’FCSV durant el mes dej u n y. En les setmanes següents es realitzà el primercurs de formació en la metodologia de l’ABP per alsprofessors del primer trimestre. En els mesos dejuliol, agost i setembre es realitzaren les activitatsdirigides a preparar el primer curs, que començariadesprés de l’estiu. Les més importants foren laredacció dels problemes que s’utilitzarien a les ses-sions de tutoria, l’establiment de la logística d’hora-ris amb reserva d’aules i la generació de tota ladocumentació per a l’avaluació del procés.

4 Les universitats de McMaster (Hamilton, Canadà) i de Maastrich (Holanda) són conegudes per ser les primeres universitats nord-americanai europea que implantaren l’aprenentatge basat en problemes com el mètode docent principal a la llicenciatura de Medicina. 
5 El Portafoli suposa la recollida de documentació generada pels estudiants i una anàlisi reflexiva sobre els punts forts i dèbils en diversescompetències genèriques, amb propostes de com millorar-les.  El dossier permet a l’estudiant millorar les seves capacitats mitjançant laidentificació de les seves limitacions. 

maqueta taller lleida.qxp  29/6/05  15:46  Página 70



71

3 Tres mesos de camí cap a l’EEES

El canvi més substancial durant el primer trimestrede curs ha estat la substitució de part de la docèn-cia teòrica per activitats d’ABP. Aquestes suposencada setmana dues hores de seminari sota las u p e rvisió d’un tutor i dues més de treball en grup.Els problemes contenen objectius d’almenys duesassignatures i els tutors són de les diferents matè-ries del primer trimestre (Química, Física dels pro-cessos biològics, Zoologia i Fonts i tecnologies dela informació). Al llarg del trimestre s’han realitzat diverses avalua-cions destinades a comprovar que el procés es fade manera correcta i a establir el grau d’assolimentdels objectius educatius per part dels estudiants.Per a l’avaluació del procés s’empren dos instru-ments: el primer és emplenat pels tutors al final decada sessió i el segon el completen els estudiants alfinal de cada ABP. Els tutors avaluen l’assistència,la participació, l’assoliment dels objectius previstosi les tasques assignades per a la sessió següent. Elsestudiants puntuen l’interès de les sessions, l’ac-tuació del tutor i d’ells mateixos, l’interès del proble-ma, el grau de coneixements assolits, els aspectespositius i negatius de les sessions i les propostes demillora. Aquestes informacions ens serveixen peranalitzar el desenvolupament del procés i detectar-hi disfuncions. Al final de cada problema, els estudiants han de lliu-rar un informe de grup signat per tots ells i un d’indi-vidual, en el qual s’analitza un aspecte concret ambreflexions personals sobre el seu interès i el grau deconeixement assolit. Al final del trimestre s’inclouun «miniproblema», que els estudiants realitzen demanera individual a l’aula. Les activitats d’ABP degrup suposen fins a un punt en la nota de cadascu-na de les assignatures participants, en les quals esvalora l’assistència i participació, l’informe de grup il’informe individual.

Els resultats més quantitatius de les enquestes d’a-valuació del primer trimestre es resumeixen a lataula. Destaca que, en general, les puntuacions desatisfacció amb el procés han estat elevades tanten les sessions de grup amb tutor com sense. Lesopinions dels tutors també han estat positives i eljudici sobre l’assoliment dels objectius educatiuspreestablerts es considera elevat en un nombreconsiderable de temes. A l’apartat de suggeri-ments, els estudiants han manifestat alguns delssentiments propis de la seva inexperiència amb elmètode (dificultats per trobar els punts rellevantsdel problema, excés de temps dedicat a buscar lainformació, sensació que no s’aprèn, dificultats degestió de grup), però també algunes disfuncionsdel procés (problemes massa complexos, algunessessions sense una orientació clara del que caliaf e r, desconeixement dels objectius dels informesi n d i v i d u a l s ) .6 Després de reunions amb el grup-clas-se i els grups de tutoria, s’ha iniciat el segon trimes-tre amb mesures correctores dirigides a millorar elsaspectes amb deficiències que s’han detectat. Espreveu una altra reunió al final del segon i del tercertrimestre per establir si hom ha pogut corregir lasituació. 

6 En aquest sentit, un grup d’estudiants de cinquè, en col·laboració amb alguns de primer, està treballant en l’elaboració d’una guiad’introducció a l’ABP per als estudiants que comencin a treballar amb aquest mètode. Es preveu que estarà acabada a finals d’aquestcurs, amb el títol revelador de Com sobreviure a l’ABP.

Destaca que, en general, les puntuacions de satisfacció amb
el procés han estat elevades tant en les sessions de grup amb

tutor com sense. Les opinions dels tutors també han estat
p o s i t i ves i el judici sobre l’assoliment dels objectius educatius

p re e s t a b l e rts es considera elevat en un nombre considerable
de temes
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4 Conclusions, encara preliminars, i tasques per fer

L’experiència del primer trimestre que expliquemen aquest text ha estat certament rica, ja que hapermès saber què succeeix amb l’operativitzaciód’un projecte de canvi cultural substancial en laforma d’ensenyar i aprendre. Alguns dels resultatsestaven previstos però d’altres ens han obligat, avegades, a realitzar un esforç d’adaptació i decorrecció al mateix temps que apareixien. L’opinióglobal dels participants ha estat satisfactòria, tot ique encara manquen correccions per fer que el pro-

jecte sigui òptim. En qualsevol cas, si es té encompte la manca d’experiència de professors,alumnes i Facultat, Déu n’hi do! Per als propers tri-mestres ens queda, a més, l’estudi d’espais perpreveure la incorporació dels propers cursos, l’a-daptació dels programes de les assignatures a lanova situació i, finalment, el càlcul dels crèditsE C TS en funció de les activitats realitzades. És unllarg camí que contemplem amb optimisme perquècreiem que l’esforç valdrà la pena.

Í t e m * ABP 1 ABP 2 ABP 3Valoracions de sessions, tutor i personalSessions de grup amb tutor 7, 9 ± 1, 3 7, 0 ± 1, 6 7, 5 ± 1, 4Sessions de grup sense tutor 7, 6 ± 1, 3 7, 0 ± 1, 6 6 , 7 ± 1, 8I n t e rvenció del tutor 8 , 5 ± 1,1 7, 2 ± 1, 7 8 ,1 ± 1, 9Participació personal 7,1 ± 1,1 6 , 7 ± 1, 3 6 , 6 ± 1, 7Valoració de la contribució personalAclariment de conceptes 6 , 4 ± 1, 7 5 , 9 ± 1, 7 5 , 5 ± 2 , 3Adquisició de coneixements 7, 0 ± 1, 5 6 , 2 ± 1, 9 6 ,1 ± 1, 7Definició d’objectius 6 , 9 ± 1, 3 6 , 3 ± 1, 7 5 , 5 ± 1, 8Generació d’hipòtesis 6 , 2 ± 2 ,1 6 ,1 ± 2 , 2 5 , 4 ± 2 , 5Proposta d’explicacions 6 ,1 ± 1, 3 6 ,1 ± 2 , 0 6 , 2 ± 2 ,1Hores de treball personal (fora de sessions) 3 , 4 ± 1, 7 4 , 0 ± 3 ,1 4 , 0 ± 3 , 0
* Les puntuacions estan expressades com a mitjanes ± desviació estàndard a partir d’una escala de 0 (gens) a 10 (molt).

Avaluació per part dels estudiants de les activitats d’aprenentatge basat en problemes (ABP)
del primer trimestre del curs 2004-2005

« »« »
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10 | MÀSTER INTERNACIONAL DEL PROGRAMARI LLIURE DE LA UOC. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
David Megías Jiménez i L. Matías Álvarez González, Universitat Oberta de Catalunya
Introducció

El Màster Internacional de Programari Lliure (MIPL)1 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)2 forma
part del programa pilot d’adaptació a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) promogut per l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). En aquesta secció es presenta l’estructura
acadèmica del Màster i en les següents es detalla el pla per al seguiment i l’avaluació de la qualitat d’aquest
Màster.El programa del MIPL es va oferir per primera vega-da el novembre de 2003 i, d’aleshores ençà, mésde dos-cents estudiants s’han matriculat en els dife-rents itineraris o especialitats que s’hi ofereixen.Aquesta titulació es va iniciar com a títol propi de laUOC i, en principi, no satisfeia els requeriments delsmàsters adaptats a l’EEES. Arran de la posada enm a rxa del MIPL es van establir converses amb pro-fessors d’altres centres de l’Estat espanyol id’Europa. Aquests centres, al marge de la UOC,són els següents:1. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)2. Universidad de Alcalá (Madrid),3. Universidad Politécnica de Madrid (Madrid),4. Université Paris IX – Dauphiné (França),5 . École Nationale Supérieure d’Électronique,Informatique et Radiocommunications deBordeaux (França),6. Université Denis Diderot (França),7. Freie Universität Bozen – Libera Università diBolzano (Itàlia),8. Facultade de Engenharia da Universidade doPorto (Po r t u g a l ) ,9. University of Lincoln (Gran Bretanya),10. University of Salford (Gran Bretanya),11. Høgskolen i Agder (Noruega),

12. Latvijas Universitate (Letònia), 13 . University of the West of England (GranB r e t a n y a ) ,14. Universitat Jaume I (Castelló),15. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona),16 . École Nationale Supérieure desTélécommunications de Bretagne (França),17. Københavns Universitet (Dinamarca) i 18. Universidad de Cádiz. Atès l’interès d’aquest grup de treball a desenvolu-par un currículum comú per a tot Europa, es va pro-cedir a modificar l’estructura acadèmica del MIPLper tal de satisfer els criteris de la Declaració deBolonya. Ara com ara, el programa del MIPL com-pleix tots els requeriments de l’EEES i consta de 90crèdits ECTS .3 D’aquests 90 crèdits, 30 correspo-nen a les matèries o cursos de caràcter obligatori,uns altres 30 corresponen a les matèries o cursosde caràcter optatiu i els 30 restants corresponen altreball de recerca final o tesina de màster.

1 h t t p : / / w w w. u o c . e d u / m a s t e r s / s o f t w a r e l i b r e / c a t /
2 h t t p : / / w w w. u o c . e d u / w e b / c a t / i n d e x . h t m l
3 Per crèdit ECTS s’entén aquell conjunt d’activitats docents que necessiten  entre 25 i 30 hores de feina real per part dels estudiants.
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Els 30 crèdits obligatoris estan distribuïts en cinccursos de sis crèdits ECTS cadascun, segons la llis-ta següent:1. Introducció al programari lliure2. Sistema operatiu GNU/Linux bàsic3 . Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux4 . Aspectes legals i d’explotació del programari lliure 5 . Implantació de sistemes de programari lliureEls 30 crèdits optatius s’han d’obtenir triant cincdels vuit cursos següents (tots ells de sis crèditsE C TS ) :1. Utilitats i eines2. Xarxes de computadors3. Aspectes avançats de seguretat en xarx e s4. Desenvolupament d’aplicacions web 5. Bases de dades 6. Introducció al desenvolupament de programari 7. Conceptes avançats en desenvolupament deprogramari 8. Enginyeria del programari en entorns del progra-mari lliure 

En negreta s’han assenyalat els cursos que es des-pleguen durant l’any 2004-2005; la resta dels cur-sos es desplegaran a partir de l’any 2005-2006.Actualment uns seixanta estudiants estan implicatsen aquesta prova pilot.De fet, els cursos de sis crèdits ECTS provenen demòduls més extensos que es van dividir de maneraque es poguessin cursar en un semestre. Elsmòduls són els següents:1. Mòdul de GNU/Linux ( 12 crèdits ECTS obliga-toris): format pels cursos Sistema operatiuGNU/Linux bàsic i Administració avançada delsistema operatiu GNU/Linux.2. Mòdul d’explotació del programari lliure ( 12crèdits ECTS obligatoris): format pels cursosAspectes legals i d’explotació del programari lliu-re i Implantació de sistemes de programari lliure.3. Mòdul de desenvolupament de programaril l i u r e ( 18 crèdits ECTS optatius): format pels cur-sos Introducció al desenvolupament de progra-mari, Conceptes avançats en desenvolupamentde programari i Enginyeria del programari enentorns del programari lliure.4. Mòdul de comerç electrònic ( 12 crèdits ECTSoptatius): format pels cursos Desenvolupamentd’aplicacions web i Bases de dades.5 . Mòdul d’administració de xarxes ( 12 crèditsE C TS optatius): format pels cursos Xarxes decomputadors i Aspectes avançats de seguretaten xarx e s .En els altres casos, els cursos i els mòduls coinci-deixen (són 6 crèdits ECTS). En aquests mòduls, esrecomana als estudiants que els cursin completa-ment i en l’ordre preestablert (en semestres conse-cutius), tot i que els estudiants tenen la llibertat deno seguir aquesta recomanació.

Pel que fa a l’enfocament del primer curs, s’ha fet una anàlisi
de les hores que els estudiants han de dedicar als difere n t s
temes (o unitats docents) del curs (tot incloent-hi les prove s
d’ a valuació) i s’han dissenyat les activitats d’ a va l u a c i ó
contínua i els materials docents necessaris per portar 
a terme el curs
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1 Organització del seguiment

El seguiment del MIPL es farà mitjançant duescomissions: la Comissió de Seguiment i elConsell Científic Assessor del Màster. La Comissió de Seguiment està formada per RafaelMacau (director dels Estudis d’Informàtica iMultimèdia de la UOC i codirector acadèmic delMIPL), Carles Sigalés (vicerector de Po l í t i c aAcadèmica i Professorat de la UOC), FranciscoRubio (vicerector de Relacions Internacionals de laUOC), Antoni Cahner (director de Formació dePostgrau de la UOC), David Megías (professor delsEstudis d’Informàtica i Multimèdia de la UOC i codi-rector acadèmic del MIPL), Luis Matías Álvarez(director executiu de Programes de Postgrau de laUOC), Jordi Mas (coordinador docent del MIPL), unrepresentant del professorat consultor, un repre-sentant del professorat propi i dos estudiants delM à s t e r. Aquesta Comissió realitzarà el seguimentde la prova pilot i es reunirà, com a mínim, cada tresmesos. La Comissió elaborarà un document deseguiment amb les aportacions dels seus membresi assegurarà que el Màster compleixi amb les espe-cificacions necessàries de l’EEES. Per tal d’assoliraquestes fites, la Comissió disposarà del resultatde les enquestes de satisfacció dels estudiants(durant el primer any les enquestes de satisfaccióinicials i al segon any les enquestes de satisfacciófinals). A aquesta Comissió pot ser cridada, ambveu però sense vot, qualsevol persona implicada enel procés formatiu del Màster que es considerioportú —a criteri de qualsevol membre de laC o m i s s i ó .

D’altra banda, el Consell Científic Assessor estàconstituït per experts internacionals reconeguts,com ara Manuel Castells (president del Consell,UOC), Vinton Cerf (MCI), Pamela Samuelson( University of California at Berkeley), Miguel de Icaza(Ximian/Novell), Pekka Himanen (University ofCalifornia at Berkeley), Juantomás García(Hispalinux), Jesús M. González Barahona( Universidad Rey Juan Carlos), Òscar del Po z o(Softcatalà), Marcelo d’Elia Branco (ProjecteSoftware livre Brasil), David Megías (UOC), RafaelMacau (UOC) i Jordi Mas (Ximian/Novell, Softcatalài UOC). Aquest Consell té com a finalitats superv i-sar la qualitat dels continguts i el disseny delM à s t e r; prendre en consideració les opinions mésrellevants de la comunitat del programari lliure; con-tribuir a la promoció, difusió i desenvolupamentdels projectes de programari lliure; incorporar puntsde vista de diferents entorns culturals, i fer que elprograma sigui conegut per estudiants de proce-dència diversa. El Consell es reuneix una vegada al’any per reflexionar sobre el programari lliure, elsreptes que haurà d’afrontar i l’orientació dels estu-dis del Màster.

2 Elements clau

Com a elements clau del seguiment d’aquestaprova pilot destaquen l’enfocament del primer curs,el sistema d’avaluació, el sistema de tutories i l’or-ganització docent.Pel que fa a l’enfocament del primer curs, s’ha fetuna anàlisi de les hores que els estudiants han dededicar als diferents temes (o unitats docents) delcurs (tot incloent-hi les proves d’avaluació) i s’handissenyat les activitats d’avaluació contínua i elsmaterials docents necessaris per portar a terme elcurs. En el cas particular de la UOC, en no haverclasses presencials, és molt important proporcio-nar als estudiants els materials (normalment enforma impresa) en què es recullen els contingutsdels diferents cursos. Aquests materials docentss’han elaborat d’acord amb el sistema de compe-tències que estableixen els principis de l’adaptacióa l’EEES; és a dir, no s’ha partit d’un enfocamentclàssic basat en els continguts, sinó que s’han dis-

senyat els continguts per tal que l’estudiant puguiassolir unes competències determinades.Per cursos, aquest enfocament del primer curs s’haportat a terme de la manera següent:
n Introducció al programari lliure (obligatori):4 proves d’avaluació contínua amb una càrregade feina d’entre 8 i 15 hores cadascuna, 340pàgines de documentació.
n Sistema operatiu GNU/Linux bàsic( o b l i g a t o r i ): 4 proves d’avaluació contínua decaràcter pràctic i incremental, 264 pàgines ded o c u m e n t a c i ó .
n Administració avançada del sistemaoperatiu GNU/Linux (obligatori): 4 provesd’avaluació contínua de caràcter pràctic iincremental, 472 pàgines de documentació.
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n Aspectes legals i d’explotació delprogramari lliure (obligatori): 5 provesd’avaluació contínua, 672 pàgines ded o c u m e n t a c i ó .
n Xarxes de computadors (optatiu): 4 provesd’avaluació contínua, 354 pàgines ded o c u m e n t a c i ó .
n Desenvolupament d’aplicacions web( o p t a t i u ): 4 proves d’avaluació contínua decaràcter marcadament pràctic, 378 pàgines ded o c u m e n t a c i ó .
n Introducció al desenvolupamentd’aplicacions (optatiu): 3 proves d’avaluaciócontínua, 385 pàgines de documentació.
n Utilitats i eines de programari lliure: 4 provesd’avaluació contínua, 392 pàgines ded o c u m e n t a c i ó .Pel que fa a l’avaluació, al començament del cursl’estudiant pot realitzar una avaluació inicial (optati-va). Durant cada curs, els estudiants han de realit-zar les activitats d’estudi i les pràctiques tot seguintl’avaluació contínua, que és obligatòria per a l’estu-diant. Per superar cada curs, l’estudiant ha de teniraprovat el 80% de les proves d’avaluació contínua.La qualificació de l’avaluació contínua és conegudaper l’estudiant durant el curs (per a cada activitat) ien finalitzar aquest (per a tot  el curs). Aquesta quali-ficació pot anar acompanyada d’un informe avalua-dor emès pel consultor (per a cada estudiant). Una Junta d’Av a l u a c i ó s’encarrega de l’avaluacióindividual de cada estudiant tot tenint en comptetotes les notes obtingudes en els cursos realitzatsdurant el Màster. Aquesta Junta la integren el coor-d i n a d o r, el director acadèmic, el professorat propiresponsable i la Direcció de Postgrau. També hiparticipen els professors consultors. És responsa-bilitat de la Junta d’Avaluació calcular la mitjana deles notes parcials i assignar una nota d’avaluaciócontínua final. L’estudiant no podrà lliurar el treballde recerca final fins que aquesta avaluació hagiesta superada.

Respecte al projecte de recerca del Màster, un 30%de la qualificació final correspondrà a l’avaluaciócontínua de la feina de l’estudiant (assignada pelprofessor consultor que hagi supervisat el treball).El 70% restant l’assignarà una comissió o tribunald’avaluació format per almenys tres professors. Laqualificació final de l’avaluació contínua s’encreua-rà amb la qualificació del projecte de recerca perdonar com a resultat una qualificació final delM à s t e r.En relació amb la tutoria, es desenvoluparà princi-palment una tutoria d’inici i una tutoria de segui-ment. La tutoria d’inici assegura un bon acollimentde l’alumne al programa i a la universitat, tot teninten compte aspectes com la matrícula, el funciona-ment de l’entorn, la planificació de l’aprenentatge,les competències i les activitats. La tutoria des e g u i m e n t té dos moments diferenciats: durant elcurs, quan es treballen les orientacions docents, elscontinguts complementaris, els seguiments acadè-mics, etc.; i en finalitzar el curs, moment en què esdóna importància a la certificació i a l’orientació pro-f e s s i o n a l .Dins l’organització docent, els professors docentscol·laboradors seran els encarregats de dur a termel’acció docent i de posar en pràctica tota la planifi-cació de l’aprenentatge prèviament dissenyadaamb ajuda del professorat propi de la UOC. Elseguiment general del programa el realitzarà la figu-ra del coordinador, i serà recolzada pel director aca-dèmic, que és el responsable acadèmic del progra-ma, i del director executiu del programa, que es res-ponsabilitza de l’adequació, la qualitat i la viabilitatglobal. La tutoria i la gestió docent seran realitzadespel personal tècnic docent assignat al programa.

3 Procediments de recollida d’informació

Un dels objectius del Màster en programari lliure ésla formació de qualitat dels seus estudiants, entesacom aquella que respon a uns bons resultats aca-dèmics, conserva un alt índex de continuïtat en elsestudis i promou un alt grau de satisfacció en elsestudiants. Per tant, ateses aquestes premisses,els àmbits de mesura de la qualitat que hem progra-mat dins del Màster són els següents: 

1. El rendiment acadèmic dels estudiants. Desdel punt de vista de l’estudiant, podem definir elrendiment com el grau d’assoliment dels objec-tius establerts en els programes oficials d’estudi.2. La continuïtat dels estudiants a lau n i v e r s i t a t. És el nivell de seguiment que fanaquests respecte a les assignatures concretes irespecte al programa global.
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3. La satisfacció personal. Està directament rela-cionada amb el grau d’acompliment de lesexpectatives generades i els objectius assolits.Té tres categories: la satisfacció general, la satis-facció en relació amb el suport a l’estudi i la satis-facció en relació amb el contingut.Per portar a terme aquesta recollida d’informaciófarem servir el Quadre de ComandamentMetodològic (QCM)4 de la UOC, una eina per a lamillora metodològica que ens proporciona informa-ció concreta i actual sobre els resultats acadèmicsque obtenen els estudiants, el grau de continuïtatque mantenen en els programes d’estudi que realit-zen i la satisfacció que manifesten respecte de laseva activitat i la relació amb la universitat, peròtambé permet analitzar les possibles causes d’unsindicadors poc favorables. Aquesta eina permet,d’una banda, detectar el nivell de qualitat del pro-cés d’ensenyament i aprenentatge dels estudiantsdel Màster i, de l’altra, realitzar un primer nivell d’a-nàlisi de les possibles causes d’un desajust per tald’establir accions específiques que resultin mésadequades per a la millora. En cadascun d’aquests àmbits metodològics estreballen un conjunt d’indicadors, mesurats permitjà de diferents instruments. Pel que fa al rendiment dels estudiants, indicadorscom ara el percentatge d’estudiants aprovats res-pecte als estudiants matriculats i/o avaluats esmesuren amb l’ajuda d’eines de gestió com arabases de dades o aplicacions de càlcul i consultad’aquestes dades, expressament desenvolupadesamb aquesta finalitat. Es prenen mesures com arael nombre d’estudiants que superen els cursos, elnombre de crèdits superats respecte dels matricu-lats, el nombre d’estudiants que superen el 70% omés dels crèdits, el nombre d’estudiants que ensuperen el 60% o més, el nombre d’estudiants queno en superen cap, etc.

De la mateixa manera, aquestes bases de dades iconsultes permeten l’accés a la informació relativaal grau de permanència i no abandonament delsestudiants. Mesurarem la continuïtat dels estu-diants en relació amb dos nivells diferents: un pri-mer nivell que fa referència a la continuïtat en el pro-grama i un segon nivell que fa referència a la conti-nuïtat en cadascuna de les assignatures concretesque cursa l’estudiant. La diferenciació entreaquests dos nivells és primordial a l’hora de deter-minar les causes de l’abandonament, ja que norepresenta el mateix abandonar una assignaturaconcreta i potser substituir-la per una altra queabandonar el Màster. En el cas de la mesura de la satisfacció personal,s’ha elaborat un qüestionari de caràcter institucio-nal i per programa que mesura aspectes com ara elsentiment de pertinença a la comunitat UOC o lacompensació i els beneficis obtinguts pel fet d’estu-diar a la UOC. De manera paral·lela, s’ha dissenyatun qüestionari per assignatura, que mesura totsaquells aspectes relacionats directament amb elsuport en l’estudi i els continguts de cadascuna deles assignatures que cursa cada estudiant, quesón, d’una banda, l’acció docent, els recursos d’a-prenentatge, l’entorn virtual i el sistema d’avalua-ció, i, de l’altra, l’adequació, la suficiència i l’aplica-bilitat del contingut. Malgrat que aquests mateixos qüestionaris perme-ten obtenir informació de caràcter qualitatiu, estàprevist ampliar la tipologia d’instruments per a larecollida de dades i d’informació específica, aixícom fer intervenir altres col·lectius implicats. Ensreferim, concretament, al desenvolupament d’en-trevistes pautades —individuals o en grup—, a l’apli-cació de mètodes d’observació (dels espais decomunicació a les aules) i a la necessitat d’aprofun-dir en l’ús d’altres fonts de captació de la veu d’es-tudiants i professors. 

4 A. SA N G R À, N. CA B R E R A, C. GR I RO N A, El Quadre de Comandament: una eina per a la millora metodològica en l’àmbit de l’ensenyamentu n i v e r s i t a r i, Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Girona, juliol de 2004.
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11 | L’ADAPTACIÓ AL PROCÉS DE BOLONYA. CONCLUSIONS
El mes de novembre passat va tenir lloc a la Universitat de Lleida la sisena edició dels tallers de reflexió i debat
d’AQU Catalunya, amb l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) com a
tema central. Durant dos dies, els responsables de les titulacions impartides a les universitats catalanes que
participen en el Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES promogut pel DURSI van debatre sobre els
aspectes clau relatius a l’adaptació dels ensenyaments al nou marc.

Les conclusions que es presenten es divideixen en dos blocs: el primer fa referència als aspectes que cal tenir en
compte en el disseny d’un pla d’estudis, a fi d’integrar els elements del plantejament de l’EEES; el segon considera
el procés de seguiment i desenvolupament del programa en el marc del pla pilot esmentat.

DISSENY

El context general1. El pla pilot suposa una reflexió global sobre lesimplicacions de l’adaptació a l’EEES, que passaper poder definir les competències professio-nals, el perfil de formació, etc., i no ha de ser unaadaptació mecànica dels actuals plans d’estudisa l’ECTS. Això no obstant, es conclou que, deforma general, el procés s’ha orientat a la millorade l’activitat docent.2. Cal desenvolupar les proves pilot des de l’auto-nomia de les universitats. És important tenir pre-sent els contextos locals i aprofitar tot el bagatgeacumulat d’experiències prèvies que, en deter-minats casos, han estat reeixides, com ara lespràctiques en empreses o institucions, a l’horade determinar les competències professionals,per exemple.3. Es considera molt convenient fer intervenir elsrepresentants del món laboral, per bé que estracti d’una consulta i no pas d’una demandaque el sector professional fa sobre les competèn-cies tant transversals com específiques.4. En relació amb les competències específiquesde caire professional, caldria tenir en compte elmarc legal que es vagi configurant.5. Hi ha un consens generalitzat que el projecte d’a-daptació de les titulacions a l’EEES impulsat pelDURSI constitueix una reforma més c u l t u r a l q u eestructural. A partir d’aquí, s’incideix en la neces-sitat d’establir mecanismes de cooperació queajudin a compartir bones pràctiques.6. És important que els màsters responguin a crite-ris d’exigència. Han de reflectir singularitats i,diferentment que els títols de grau, han de posarl’èmfasi en la investigació al servei de la forma-c i ó .

El perfil de competències1. Les competències transversals, consideradesen abstracte, són un concepte excessivamentteòric i genèric, que no pot deslligar-se de la refle-xió a l’entorn dels objectius de la titulació i dequina mena de graduats es vol formar.2 . Sembla clar que les competències transversalsno es poden tractar de manera segregada en elcurrículum: han d’impregnar de forma harmòni-ca el disseny de les assignatures, tot i que tambéhi ha opinions favorables a complementar aques-ta orientació integradora amb la programació,eventualment, d’alguna assignatura ad hoc.
El mode d’operar en la
definició de les competències1. Partint de la idea d’una aplicació gradual del pro-cés de convergència, i per tal d’avançar en laintegració de les competències, les titulacionshaurien de constituir comissions de treball quesuperessin la fase prèvia de trebal l individual delsprofessors. En aquesta línia, és interessant laproposta de treballar a partir d’un catàleg curt decompetències transversals que pugui traslladar-se adequadament a les assignatures del progra-ma, i especialment mitjançant experiències con-c r e t e s .2. També es constata la necessitat de fer un plante-jament integral al llarg de tot el currículum. Pe rtant, i per tal de fugir de l’assignatura com areceptacle únic, es presenten idees sobre laconstitució de mòduls d’assignatures que sónmatriculables i avaluables conjuntament.
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3. Per al bon funcionament dels ensenyaments, esconsidera primordial establir una estratègiacoherent de coordinació acadèmica. En aquestsentit, és important coordinar el professorat en latransmissió de les competències específiquesentre les diferents assignatures. En el cas delsmàsters o d’ensenyaments molt multidisciplina-ris, la coordinació entre el professorat és encaramés important, ja que obliga a harmonitzarvisions diferents.
L’adequació de les activitats 
de l’estudiant1. És interessant determinar fins a quin punt el pro-grama que s’imparteix actualment ja té en comp-te les competències transversals definides, comtambé identificar els àmbits en què els docentsse senten més preparats per procedir a la intro-ducció d’experiències d’acord amb les compe-tències acordades.2. Es recomana introduir elements interdisciplina-ris, especialment per mitjà de les pràctiques,malgrat l’existència d’àrees disciplinàries queper tradició no han desenvolupat anàlisis d’àm-bits de praxi.3. És imprescindible poder tenir la complicitat delsestudiants per implicar-los en el canvi, especial-ment per mesurar els ECTS sobre la base de laseva càrrega de treball real. Per tant, és essen-cial que els professors siguin capaços d’engres-car-los en aquest canvi.4. A banda de millorar el coneixement de l’alumnatque prové de secundària (coneixements i habili-tats), és interessant plantejar-ne una acollidaespecífica, i també tenir present el nombre d’a-lumnes que treballen a temps complet o parcial.Es presenta la problemàtica de la diversitat del’alumnat i de fins a quin punt són adequadesdeterminades activitats en grups, pràctiques oadquisició de competències.5. Pel que fa al càlcul de la càrrega de treball delsestudiants, s’observa que hi ha diferències entreles universitats. Cal tenir present, però, que l’a-nàlisi de l’activitat de l’estudiant no tan sols té encompte l’estudi i la preparació de treballs, sinótambé la dedicació necessària per afrontar else x à m e n s .6. Cada mètode d’ensenyament/aprenentatge afa-voreix el desenvolupament de determinadescompetències, i cada estudiant té preferènciesdiferents pel que fa a aquests mètodes. Per tant,sembla que el més recomanable és la combina-ció equilibrada dels diversos mètodes.

7. És convenient l’establiment de fórmules per aug-mentar la participació dels estudiants en el fun-cionament de l’ensenyament: per exemple, apartir de becaris col·laboradors o en la participa-ció en processos de tutorització entre estudiants(de primer i de darrers cursos).8. És fonamental la coordinació de calendaris entreprofessors per equilibrar les tasques dels estu-diants al llarg del període docent.9. Encara hi ha dubtes sobre l’adequació del volumglobal de continguts de les titulacions al nou con-text, tenint en compte la relació de les diferentsactivitats en els crèdits ECTS .
L’activitat del professorat 
i la seva formació1. Els professors universitaris seran els principalsagents del canvi de model. En aquest sentit, s’in-dica la necessitat de reforçar amb més incentiusles polítiques de formació i de reconeixement a latasca docent.2. L’experiència en algunes universitats demostraque, en la formació del professorat, és més efi-caç reflexionar sobre el programa que imparteixun professor proper, i des d’un àmbit més perso-nal, que no rebre una formació general.3. S’aconsella establir una dinàmica en què el pro-fessorat assumeix com a objectius de les sevesmatèries aquelles competències transversals enles quals es troba més preparat per treballar-hi.En tot cas, és important que tot el professoratentri en la dinàmica per tal de fer un plantejamentg l o b a l .4. Finalment, s’assenyala la necessària transforma-ció dels sistemes de tutorització. Es recomanadeixar clar als nous estudiants que es troben enun sistema diferent d’ensenyament/aprenentat-ge, que es basa en una nova manera d’interaccióentre professor i estudiant. També és importantla necessitat d’una coordinació àmplia de tutors ide professorat de primer curs.
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L’avaluació de l’assoliment 
dels objectius d’aprenentatge1. Es recomana repensar els processos normatiuslligats a les convocatòries d’avaluació o a lesconvocatòries extraordinàries, especialment sil’avaluació continuada pren importància.2. Els canvis en els criteris d’avaluació han de teniren compte de manera formal les habilitats instru-mentals, a més dels coneixements adquirits. Caliniciar una avaluació que consideri aspectes comara la preparació i planificació de les pràctiques ola sistemàtica de treball, especialment en lesactivitats en equip.3. Finalment, es palesa que la diversificació d’einesd’avaluació pot resultar costosa.
Seguiment en la implantació de la prova pilot i la seva acreditació

1. Es recomana establir sessions de comunicacióconjuntes entre els participants en el projecte, afi de compartir experiències i accions de millora.2 . És important destacar l’interès de constituirfonts documentals i bases de dades adequadesque facilitin els processos de seguiment i evitinl’establiment d’estàndards inassolibles.

3. Cal definir, com més aviat millor, els indicadorsque s’utilitzaran a l’hora de seguir el procés d’im-plantació i el d’acreditació, encara que es reco-mana un marge de flexibilitat, tant en els indica-dors com molt especialment en les evidències.4. Els estàndards d’acreditació de les titulacions del’EEES, aprovats per la Comissió d’Avaluació dela Qualitat d’AQU Catalunya, han estat conside-rats un bon punt de partida per a l’acreditaciódels nous títols, un cop superada l’etapa experi-mental del projecte.
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12 | ESTÀNDARS D’ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS
Els nous títols, dins les proves pilot d’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació superior (EEES), que
les universitats atorgaran com a títols propis hauran de ser acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) tan bon punt en finalitzi la implantació.

L’acreditació consistirà en una decisió formal de la Comissió d’Acreditació d’AQU Catalunya basada en un
informe d’avaluació, realitzat per experts, sobre el compliment d’uns estàndards. Un primer pas en el camí que
porta cap a l’acreditació és l’establiment d’aquests estàndards, els quals hauran d’estar en línia amb els referents
internacionals. L’experiència acumulada en molts països europeus, que ja han avançat en l’establiment del
procediment d’acreditació, ens permet iniciar el procés d’establiment dels estàndards amb la garantia que estem en
la bona via i que els ajustaments que haurem d’anar introduint seran fonamentalment deguts a la voluntat de
millora constant del procés més que no pas a un canvi de rumb en aquest procés. És doncs fonamental, d’una
banda, adequar-se a les referències existents i, de l’altra, analitzar i debatre la seva adequació al sistema
universitari català.

Segons la LUC correspon a la Comissiód ’ Avaluació de la Qualitat (CAQ) l’establiment i l’a-provació dels estàndards i correspon a la ComissióPermanent del Consell de Direcció atendre les pos-sibles reclamacions a l’hora d’aplicar-los. El regla-ment de la CAQ estableix que la Comissió deVicerectors de Qualitat pot fer arribar tots els sug-geriments i les aportacions a les reunions de laC AQ, que els haurà de considerar. D’altra banda, amés dels aspectes formals, és fonamental que lesuniversitats, per mitjà dels seus representants, con-siderin que els estàndards establerts són els mésadients per a la convergència amb l’EEES. És peraixò que s’ha dissenyat un procediment d’aprova-ció que permeti una bona interacció entre totes lesparts implicades.El procés d’establiment dels estàndards s’ha dividiten dues etapes. En la primera s’han aprovarat elsestàndards adients dins el marc del projecte pilot,mentre que en la segona s’aprovaran les evidèn-cies o els indicadors significatius i també l’establi-ment de valors normatius de referència per a cadaelement i estàndard. 

La primera etapa ha constat dels passos següents:a ) preparació d’una proposta per la ComissióEspecífica per a l’Avaluació de les Titulacions iProgrames (AT P )b ) anàlisi i presentació de propostes dels vicerec-tors de Qualitatc ) debat i aprovació condicionada per la CAQ d ) anàlisi i aportacions de la Comissió Pe r m a n e n tdel Consell de Direccióe ) aprovació definitiva per la CAQf ) publicació dels estàndards

El procés d’aprovació dels estàndards 
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Marc de referènciaAquesta proposta s’ha elaborat a partir de la G u i ageneral per dur a terme les proves pilot d’adaptacióde les titulacions a l’EEES, projecte pilot del DURSIque portarà, després dels tres anys d’implantacióde les titulacions, a la seva acreditació com a títolspropis de les universitats catalanes.Els apartats de contingut d’aquesta guia han deter-minat la selecció de les dimensions, els aspectes iels elements que s’han de prendre en consideracióen un procés d’acreditació. L’ATP va seleccionarels estàndards a partir dels quatre referents interna-cionals següents:
n Netherlands Accreditation Organization.Examination framework for new degree courseson higher education, 14 de febrer de 2003
n Council for Higher Education Accreditation. T h eCompetency Standards. Project: AnotherApproach to Accreditation Review. Wa s h i n g t o nDC, 2000
n European Consortium of Innovative Un i v e r s i t i e s(ECIU). Evaluation & Accreditation Criteria.E C I U; EQRC. Quality Review Criteria, juny de2 0 0 1
n World Federation for Medical Education. W F M EGlobal Standards for Quality Improvement,2 0 0 3El document que es presenta a continuació ha presen consideració tant el caràcter experimental delprojecte com el dels estàndards proposats, per talque permeti obtenir una visió comprensiva del con-junt de la titulació.L’estructura engloba tots els apartats del quadresegüent, llevat dels apartats d’evidències i normes(les parts ombrejades de l’esquema).

Serà un treball posterior, que es realitzarà amb lainteracció de diferents agents, el que permetrà pro-posar les evidències o els indicadors significatiusper a l'element i l'estàndard considerats, comtambé la possibilitat d'establir aproximacions facti-bles a «valors normatius de referència» que perme-trien orientar els requisits a l’acreditació.

- Dimensions d'avaluació Evidència 1 o indicador 1 / Norma o referent- Subdimensions o aspectes Estàndards 1 Evidència 2 o indicador 2 / Norma o referent- Elements o objectes Estàndards 2. . .
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Context general que justifica 
i dóna suport a la implantació
de la titulacióDes de la perspectiva externaEl pla d’estudis de la titulació hauria d’anar precedi td’una anàlisi que considerés aspectes quantitatius iqualitatius com ara les característiques o l’orienta-ció de la titulació (per exemple, si el perfil esperatdel graduat és de tipus professionalitzador o bé esbasa en els requeriments d’un determinat campdisciplinari), la demanda acadèmica o la possibledemanda sociolaboral (interès econòmic i socialrespecte dels nous titulats) i la possible equivalèn-cia de la titulació amb d’altres a escala europea. Enaquest pla pilot la titulació ha de complir els requi-sits següents d’amplitud del currículum que figurenen el conveni del Pla pilot d’adaptació a l’EEES
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Elements o objectesa ) Caràcter i  orientació de la titulaciób ) Demanda acadèmica i laboral prevista de la titu-l a c i óc ) Equivalència de la titulació amb d’altres a escalae u r o p e ad ) Estratègies per promoure titulacions conjuntesamb altres universitats europees

E s t à n d a r d- La qualificació final que es pretén per a la titulaciócorrespon a la descripció de la qualificació degraduat (b a c h e l o r) o postgraduat (m a s t e r) queen general s’accepta internacionalment.- La qualificació final que es pretén es basa enrequeriments fets per la disciplina acadèmica, lapràctica acadèmica internacional i, si escau, lapràctica rellevant en la prospectiva del camp pro-f e s s i o n a l .- Per a les noves titulacions de graduat i postgra-duat, la demanda acadèmica, social i/o profes-sional justifica la proposta d’implantació de lat i t u l a c i ó .- La institució assegura que els seus títols sóntransportables en l’àmbit de l’espai universitarie u r o p e u .

Estàndards d’acreditació
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Programa de formacióEl perfil de formació i els seusreferentsEl perfil de formació establert en un pla d’estudis vedeterminat per una anàlisi de les competències pro-fessionals per a les quals habilita la titulació, i tambépels requisits formatius i la tradició acadèmica exis-tent tant a Catalunya com en l’àmbit internacional.Les competències específiques de la titulació estanrelacionades de manera més directa amb el maneigdels conceptes, les teories o les habilitats desitja-des en un investigador o en un professional. Les competències transversals, comunes a lamajoria de titulacions però amb balanços diferents,tenen en consideració, en canvi, aspectes com sónels valors ètics, la gestió de projectes i d’informa-ció, el treball en equip, la comunicació oral i escritaen diferents llengües o la mobilitat.

L’estructura curricular ha de tenir en compte el pesen crèdits per tal que respongui als requerimentsde cada nivell, però també cal que respongui a unaseqüència i un grup d’assignatures coherent ambels objectius formulats.

Des de la perspectiva internaL’anàlisi de la situació de la institució per oferircorrectament la titulació hauria de consideraraspectes com ara el lideratge i el suport interns perdur a terme el programa de formació, el personal iels recursos materials necessaris o la sinergia ambaltres programes de la mateixa institució o d’altresu n i v e r s i t a t s .
Elements o objectesa ) Lideratge i suport interns per desplegar la pro-posta de nova titulaciób ) Recursos humans i materials disponiblesc ) Prospectiva sobre la necessitat de disposar denous recursosd ) Establiment de sinergies amb altres programesde la mateixa institució

E s t à n d a r d- Els objectius del programa són coherents amb lamissió de la institució i el seu pla estratègic.- Les funcions dels responsables acadèmics delprograma estan establertes clarament.- Hi ha un sistema de comunicació efectiva entreels diferents àmbits de la institució que facilita laqualitat i l’èxit del programa.- La institució té els mitjans adequats i suficientsper assegurar a l’usuari la qualitat de la titulacióo f e r t a .
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L’enfocament del procésd’ensenyament-aprenentatgeDues són les qüestions bàsiques que guien aquestprocés: la determinació dels principis que orientenels mètodes d’ensenyament i aprenentatge i lesmetodologies que es posen en pràctica per tald’assolir els objectius establerts.

Elements o objectesa ) Definició del perfil de formació amb identificacióde les competències específiques i transversalsb ) Estructura adoptada: les matèries (assignatu-res), el seu pes curricular en ECTS dins el pro-grama i els seus descriptorsc ) Oferta curricular d’optativitat i de lliure elecciód ) Seqüència dels continguts del pla d’estudis enrelació amb el perfil de formació establerte ) Matèries (assignatures) amb objectius (identifi-cant les competències més significatives, espe-cífiques i transversals), continguts, activitats d’a-prenentatge, i enfocament de l’ensenyament imetodologia d’avaluació

E s t à n d a r d- La institució ha formulat clarament les compe-tències específiques i transversals, i ha expres-sat què s’espera dels graduats en termes deconeixements, habilitats i actituds pel que fa a laformació futura i als seus rols professionalsf u t u r s .- La titulació ha traslladat els objectius al progra-ma formatiu.- El programa inclou un grup coherent de cursos id’activitats educatives que proveeixen d’unacobertura apropiada tant d’aspectes fonamen-tals com avançats relatius a les matèries previs-tes en el programa, degudament actualitzades.- Els programes especifiquen els objectius, la dis-tribució de l’activitat de l’estudiant en relacióamb els ECTS, i també l’enfocament de l’ensen-yament i la metodologia d’avaluació.

Elements o objectesa ) Principis que orienten l’enfocament del procésd ’ e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g eb ) Activitats d’aprenentatge proposades als estu-diants: tipologia i volum de treball implicat encadascuna de les assignatures

E s t à n d a r d- Els objectius de formació i les matèries que com-ponen el programa, la concepció didàctica, elsmètodes d’ensenyament emprats i la manerad’avaluar reflecteixen la qualificació acadèmica iprofessional que atorga la titulació.- El programa inclou projectes o activitats estruc-turades en les quals els estudiants, treballantindividualment o en equip, apliquen el que hanaprès prèviament a resoldre problemes especí-f i c s .- Un programa professionalitzador inclou pràcti-ques en empreses o institucions.- El programa de formació inclou un treball finalintegrador dels aprenentatges assolits.
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El perfil d’accés a la titulacióEn aquest apartat es consideren, d’una banda, ladescripció de les característiques més significati-ves dels estudiants de nou accés en relació amb elperfil de formació establert i, de l’altra, les accionsespecífiques de la comunitat per facilitar la milloradequació dels estudiants a l’exigència de la titula-c i ó .

Els criteris de certificació i avaluacióde la progressió acadèmicaAquest apartat considera tant els principis queorienten l’avaluació dels aprenentatges com lamaterialització d’aquests principis en forma de pro-cediments d’avaluació.
Elements o objectesa ) Principis que orienten l’avaluació de la qualitatdel procés d’ensenyament-aprenentatgeb ) Procediments d’avaluació

E s t à n d a r d- Tots els mètodes d’avaluació i els instrumentsemprats per determinar l’aprenentatge delsestudiants són vàlids, consistents i coherentsamb els objectius d’aprenentatge establerts pelp r o g r a m a .- Els criteris per avaluar el rendiment (els resultats)dels estudiants mitjançant l’ús d’un sistema devaloracions estan establerts clarament, sónpúblics i entesos per estudiants i professorat.

Elements o objectesa ) Descripció de les característiques més significa-tives dels estudiants de nou accés en relacióamb el perfil de formació establertb ) Accions específiques de la comunitat per facilitarla millor adequació dels estudiants a l’exigènciade la titulació

E s t à n d a r d- Els criteris d’admissió i els requisits d’entradaestan clarament delimitats.- La selecció de criteris i els procediments deresolució són clars i públics.- La institució ha establert accions específiquesadients per facilitar una bona inserció acadèmi-ca als nous estudiants.
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Els recursos materialsEn aquest apartat es consideren tant les caracterís-tiques dels espais docents i específics per a l’apre-nentatge com les dels recursos tecnològics per al’assoliment i l’avaluació de les competències esta-b l e r t e s .

Planificació operativa del pla
d’estudisEl professoratEn aquest apartat es consideren les característi-ques de la plantilla de professorat implicada en elp r o g r a m a .
Elements o objectesa ) Tipologia i volum del professoratb ) Accions d’informació i formació del professorat idel personal d’administració i serv e i sc ) Mecanismes d’avaluació del professorat

E s t à n d a r d- El professorat té l’experiència i la formaciódocents adequades als objectius establerts pelprograma. En el cas del postgrau, el professoratestà involucrat en activitats de recerca.- Hi ha prou professorat per cobrir adequadamentla impartició i l’avaluació de les diferents matè-ries, la interacció entre professor i estudiant, lestutories, la gestió i les responsabilitats associa-des al funcionament del programa.- La institució té, per escrit, les polítiques de selec-ció, formació, avaluació i promoció del seu pro-f e s s o r a t .

Elements o objectesa ) Espais docents i específics per a l’aprenentatgeb ) S e rveis i recursos tecnològics per a l’aprenentat-ge i per a l’assoliment i l’avaluació dels objectiuso les competències decidits
E s t à n d a r d- La institució té una dotació d’infraestructures,equipaments i serveis que, tenint en compte elnombre d’estudiants i de professors, asseguraun desenvolupament adequat del programa.- La institució té establerta una política de conve-nis amb institucions i empreses per garantir, siescau, la realització de pràctiques professionalit-z a d o r e s .
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L’organització de l’ensenyamentEn aquest apartat l’anàlisi fa referència a la dimen-sió teòrica i pràctica (tant d’aula o laboratori com depràctiques externes i professionalitzadores) delcurrículum, a l’organització tutorial dels grups i delsestudiants individuals, a l’organització de l’activitatd’avaluació i a les estratègies per fomentar la mobi-litat dels estudiants a Europa.
Elements o objectesa ) Dimensió teòrica i pràctica (tant d’aula o labora-tori com de pràctiques externes i professionalit-zadores) del currículumb ) Organització de l’atenció tutorial de grups i indi-v i d u a lc ) Organització de l’activitat d’avaluaciód ) Criteris d’oferta d’assignatures optatives i delliure eleccióe ) Estratègies per fomentar la mobilitat dels estu-diants a Europa

E s t à n d a r d- L’organització del programa afavoreix que hihagi un equilibri entre els aspectes teòrics i pràc-t i c s .- L’organització del programa promou el procésd’aprenentatge i estableix els criteris per optimit-zar-lo (calendari, horaris, plans docents, organit-zació de l’avaluació i l’atenció tutorial, ofertad’optatives i de lliure elecció, etc.).- El programa promou la mobilitat dels estudiants,mitjançant l’organització de l’ensenyament i d’al-tres estratègies específiques.
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Mecanismes de seguiment i
assegurament de la qualitatGestió i supervisió de l’ensenyamentEn aquest apartat s’han de tractar temes com aral’organització del procés de seguiment i assegura-ment de la qualitat, i també els seus òrgans respon-sables. Els plans d’estudis haurien d’explicitar lamanera com es durà a terme la coordinació delsprocessos d’ensenyament-aprenentatge i la super-visió corresponent.
Elements o objectesa ) Òrgans responsables del seguiment i l’assegura-ment de la qualitat en la implantació del nou títolb ) Procediments de seguiment de la implantaciódel pla, amb una atenció especial a la temporit-zació de les fases i accions implicadesc ) Mecanismes de recollida d’informació i difusió, iús posterior

E s t à n d a r d- Hi ha un sistema d’assegurament de la qualitatvinculat a accions de seguiment i de millora,amb la participació dels diferents agents impli-c a t s .- El sistema intern de qualitat fa ús dels resultatsde les experiències prèvies d’avaluació de la titu-l a c i ó .- La institució estableix un mecanisme per a l ’ava-luació dels programes, on s’involucren tots elsagents, que supervisa la implementació delcurrículum i el progrés dels estudiants, i quegaranteix que els problemes s’identifiquen i ses o l u c i o n e n .- El programa té establerts els mecanismesadients per registrar i certificar el progrés acadè-mic dels estudiants (expedient acadèmic).- La institució té les eines adequades per recollir ianalitzar sistemàticament la informació obtingu-da dels estudiants, graduats, professorat i ocu-padors, i respondre-hi.
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Gestió de les activitatsd’aprenentatge (treball del’estudiant) i la seva avaluacióUn enfocament formatiu orientat a l’aprenentatgedemana (més enllà dels procediments tècnics del’avaluació) establir mecanismes adequats d’ava-luació de la progressió dels estudiants.
Elements o objectesa ) Sistema d’avaluació de la progressió dels estu-diants (orientat a la verificació de l’adquisició deconeixements i/o habilitats pels estudiants)b ) Procediments formalitzats d’atenció tutorial iorientació acadèmicac ) Accions o programes específics d’atenció alse s t u d i a n t sd ) Coordinació dels processos d’ensenyament iaprenentatge, i la seva superv i s i ó

E s t à n d a r d- Els resultats acadèmics s’analitzen de manerar e g u l a r, tenint en compte les competènciesestablertes, i els seus resultats s’utilitzen permillorar els processos d'aprenentatge i d'avalua-ció i associar-los amb estàndards d'aprenentat-g e .- El programa té establerts els mecanismes deconcreció de les demandes de treball de l'estu-diant tenint en compte el conjunt d'assignaturesdel període lectiu.- La institució posseeix un sistema de suport al'estudiant, especialment de tutoria personal,acadèmica i professional.- El programa té identificats els responsables i elsprocediments per a la coordinació i la superv i s i óde l'activitat docent.- La institució té un procediment per recollir, valo-rar i integrar els suggeriments i les reclamacionsdels estudiants, i aprofitar la informació per millo-rar els processos d'aprenentatge.
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ResultatsEls resultats aconseguits pels estudiants i la satis-facció dels agents constitueixen criteris de rellevàn-cia per valorar la qualitat de la titulació.
Elements o objectesa ) Nivell de formació assolitb ) Taxa d’èxitc ) Durada mitjana dels estudisd ) Satisfacció dels estudiants i graduats

E s t à n d a r d- Els resultats acadèmics reflecteixen l’assolimentdels objectius de formació del programa.- La taxa d’èxit està d’acord amb les característi-ques dels estudiants i amb l’esforç demanat enel programa.- El programa pot ser completat amb èxit dins eltemps previst, tenint en compte les característi-ques dels estudiants. S’identifiquen i es corre-geixen els elements relacionats amb el progra-ma que dificulten aquest objectiu.- Els resultats de satisfacció dels estudiants i gra-duats responen a les característiques i expecta-tives del programa.
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A N N E XO S
Programa del taller
Assistents
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PROGRAMA DEL TALLER
A DA P TACIÓ DE LES TITULACIONS A L’EEES
Un i versitat de Lleida, 11 i 12 nove m b re de 2004

Dijous, 11 de novembre de 200410:00 hores Arribada dels participants al taller. Cafè10:30 hores Benvinguda i presentació: el repte de les noves titulacionsJoan Viñas Salas, rector de la Universitat de Lleida, Ramon Vilaseca Alavedra, director general d’Universitats, Josep Maria Pujol Gorné, president del Consell Social de la Un i v e r s i t a tde Lleida i Gemma Rauret Dalmau, directora d’AQU Catalunya.10:45 hores Ponència general: L’adaptació de les titulacions a l’EEESTe r ry Mitchell, Dortmund University (Alemanya).11:45 hores Un input clau en les noves titulacions: els estudiantsJosep M. Masjuan Codina, Universitat Autònoma de Barcelona.
Bloc A: DISSENY12 : 15 hores Debat en grups sobre els aspectes clau en el disseny del pla d’estudisGrups de discussió per àmbits: A. Diplomatures humanístiques i socials; B. Enginyeries tècni-ques científico-tecnològiques; C. Llicenciatures humanístiques i socials; D. Llicenciaturescientífiques i enginyeries científico-tecnològiques; E. MàstersTemes proposats:

n La integració de les competències transversals en el programa de formació
n La coherència entre el programa de formació i les competències específiques
n L’adequació de les activitats de l’estudiant
n L’activitat del professorat i la seva formació
n L’avaluació de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge14 : 15 hores D i n a r

Bloc B: SEGUIMENT16:00 hores Presentacions i debat en grup dels seguiments de les titulacionsGrup A. Diplomatures humanístiques i socials (UB i UVic)Grup B. Enginyeries tècniques científico-tecnològiques (UPC i UdL)Grup C. Llicenciatures humanístiques i socials (UAB i UdG)Grup D. Llicenciatures científiques i enginyeries científico-tecnològiques (UPF i URV) Grup E. Màsters (URL i UOC)18:00 hores Pa u s a - c a f è18:30 hores Conclusions primer dia19:00 hores Finalització 20:30 hores Visita guiada per Lleida22:00 hores S o p a r
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Divendres, 12 de novembre de 2004
Bloc C: AC R E D I TAC I ÓPresideix: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQ U C a t a l u n y a09:30 hores L’acreditació en el context europeuTon I. Vr o e i j e n s t i j n, Quality Assurance Expert .10:30 hores L’acreditació en el marc de la LO UFrancisco Marcel lán Español, ANECA.11:30 hores Pausa cafè12:00 hores El sistema d’acreditació d’AQU Catalunya en el marc del projecte pilotGemma Rauret Dalmau, AQU Catalunya.13:00 hores C LO E N DA13:45 hores Dinar 
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ASSISTENTS
Universitat de BarcelonaBlázquez Hernández, Pa q u i t aCompañó Beltran, RamonMahy Gehenne, NicolePons Fanals, ErnestPuig Cros, HelenaRey Martín, CarinaSánchez Carralero, JosepSantanach Prat, Pere Sayós Santigosa, Rosa Solé Català, Marina Universitat Autònoma de BarcelonaAntón Pelayo, JavierBlanco Escoda, Xavier Caminal Homar, Josefina Carbonell Manils, JoanDonaire Benito, Juan Jesús Ferrer Julià, Ferran Hernanz Carbó, Maria Lluïsa Llagostera Español, Va l e n t íMasjuan Codina, Josep M.Mestreit Ridremont, ClaudeOliver Malagelada, Joan Pi Vila, FrancescRiba Lloret, M. DolorsRué Domingo, JoanTena Parera, DanielVelázquez García-Talavera, Teresa Vilalta Casals, MartaUniversitat Politècnica de CatalunyaFortuny Santos, Jordi Garín Ramírez, AlfonsHeredia Cervera, Francesc Xavier Hernando Pericàs, Javier Jorge Sánchez, Joan Martí Recober, ManuelRaventós Santamaria, Mercè Roca Martín, SantiRuiz Boqué, Sílvia Sastre Requena, Anna Maria Sayrol Clos, Elisa Suárez Arroyo, BenjamínValero García, MiquelUniversitat Pompeu FabraBaños Díez, JosepPedrosa Rius, Va l e n t íPérez Sánchez, Jordi 

Universitat de GironaBallester Ferrando, DavidBech Serrat,  Josep M.Comas Tr a y t e r, Jordi Escobar Marulanda, GonzaloFreixenet Bosch, Jordi Gómez Pallarès, Josep Maria Hidalgo Muñoz, ManuelaMoreno Amich, RamonPalmada Félez, BlancaPérez Cabaní, Maria Lluïsa Ribas Palom, Anna Ros Massana, Rosa Varona Gómez, DanielUniversitat de LleidaAlsinet Mora, CarlesBalsells Bailón, M. Àngels Blanco Felip, Lluís Àngel Comella Roigé, MontserratCots Caimons, Josep MariaGlutting, John Pa u lJunyent Sánchez, EmiliMartí Ribelles, Josep M.Michelena Bárcena, Antonio Miret Biosca, Josep Maria Nuin Orrio, CarmePardell Veà, AgnèsPerpinyà Roma, CèliaPrat Corominas, JoanPujol Gorné, Josep M.Pujol Solanes, Rafael Rodríguez Pozo, ÀngelViñas Salas, JoanUniversitat Rovira i VirgiliBargalló Escrivà, MariaCela Ranilla, José MaríaFarriol Roigès, XavierGarcia Valls, Ricard Gimeno Vila, SaraGisbert Cervera, MercèOlivé Serret, Enric Pera Sogues, MontserratPérez Albert, Yo l a n d aRomero Nevado, Alfonso Sánchez Rebull, VictoriaUniversitat Oberta de CatalunyaÁlvarez González, Luis MatíasMegías Jiménez, David
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Universitat Ramon LlullArañó Busquets, Àlex Corral Torruella, GuiomarFicapal Mestres, Jordi Gallifa Roca, JosepGolobardes Ribé, ElisabetRovira Llobera, Xari Universitat de VicQuer Aiguadé, Pe r eRiera Cusí, Sebastià Simó Gil, NúriaSolà Montserrat, Joan Soler Mata, JoanUniversitat Internacional de CatalunyaVidal Ramentol, SalvadorUniversitat Abad OlibaEscolà Pons, MarcDortmund Un i v e r s i t yMitchell, Te r e n c eQuality Assurance ExpertVroeijenstijn, Ton I.Departament d'Universitats, Recerca i Societatde la InformacióG l a r n e r, JacquelineRibas Seix, Josep Vilaseca Alavedra, RamonAgencia Nacional de Evaluación de la Calidady AcreditaciónBalboa García, EsterJunquera Merino, SaraMarcellán Español, FranciscoRosselló Nicolau, GasparAgència per a la Qualitat del SistemaUniversitari de CatalunyaArboix Codina, , EsteveBravo Pijoan, JoanGiné Soca, MariaGrifoll Saurí, JosepPrades Nebot, AnnaPujolràs González, OlgaRauret Dalmau, GemmaRodríguez Espinar, SebastiánSegura Castellà, ÀgataSerra Ramoneda, Antoni
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www.aqucatalunya.org
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