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PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU, CURS 2006-2007. 
PROCÉS D’AVALUACIÓ 

Òrgan d’avaluació 

La Comissió d’Avaluació de Titulacions i Programes (ATP) és l’òrgan responsable d’emetre un 

informe sobre la qualitat de la documentació presentada al DURSI per cada universitat. 

El procés d’avaluació de les propostes de nous ensenyaments de màster s’ha iniciat amb una 

avaluació externa realitzada per experts. Els criteris de selecció d’aquests experts han estat 

aprovats per l’ATP sobre la base del perfil següent: 

 Catedràtics o professors titulars d’universitat amb una llarga experiència en docència i 

recerca, fonamentalment en el sistema universitari català.  

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

Economia, Enginyeria Informàtica etc.).  

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

(EEES).  

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

facultat o departament).  

 Experiència en avaluació dins de les activitats d’AQU Catalunya.  

Tenint en compte aquestes directrius, AQU Catalunya assigna dos experts per a cada una de 

les titulacions que s’han d’avaluar. Així mateix, procura que aquests experts cobreixin el total 

de les característiques del perfil. Un cop seleccionats, els experts participen en jornades de 

formació per tal de conèixer la metodologia i el procés d’avaluació. 

Criteris d’avaluació 

L’anàlisi per a l’emissió d’aquest informe s’ha fonamentat en l’ús d’un protocol d’avaluació 

aprovat per l’ATP, i en el compliment dels requisits i indicadors següents:  

 L’organització general del màster (institució que tramita el títol, règim, modalitat, període 

lectiu, volum de crèdits).  

 L’estructura i la composició de l’òrgan d’admissió, com també els criteris d’admissió i de 

selecció de mèrits.  

 La justificació de la proposta de màster atenent:  

 El nivell de qualificació d’acord amb referents internacionals (Descriptors de Dublín).  

 El seu interès científicoprofessional, i la seva equivalència en el context internacional.  
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 L’experiència i la fortalesa en l’àmbit de la proposta, i també les possibles aliances de 

col·laboració amb d’altres institucions.  

 La pertinència de la seva implantació en relació amb les característiques de l’entorn i amb 

la demanda potencial d’estudiants.  

 La qualitat de l’oferta formativa amb especial atenció al perfil de competències formatives 

(específiques i genèriques).  

 L’adequació de l’estructura i la seqüència curricular, com també l’atenció específica a les 

característiques del pràcticum o projecte final d’estudis (depenent de l’orientació del 

màster) i els mecanismes d’assegurament de la qualitat. En aquest punt s’ha considerat la 

proposta que la universitat ha elaborat per al POP corresponent. 

 

Per emetre l’informe d’avaluació, l’ATP, tenint en compte els informes dels experts, analitza el 

contingut de totes les propostes presentades. Els resultats de les valoracions s’organitzen en 

una escala de quatre nivells: 1) els favorables, 2) els favorables amb recomanacions de millora, 

3) els condicionats a la reformulació de diversos apartats i 4) els desfavorables. 

Finalment, els informes de l’ATP és lliuren al DURSI, que estableix un període per a la 

presentació d’al·legacions per a aquelles titulacions que no tenen un informe favorable. AQU 

Catalunya, seguint el procediment d’avaluació inicial, analitza les al·legacions i emet un informe 

definitiu. Finalment, el DURSI pren la decisió de la implantació d’un programa oficial de 

postgrau.  


