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PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU, CURS 2007-2008. 
PROCÉS D’AVALUACIÓ 

Òrgans 

El procés d’avaluació de les propostes de nous ensenyaments de màster parteix d’una 

avaluació externa realitzada per experts. Els criteris de selecció dels experts són els mateixos 

que la Comissió d’Avaluació de Titulacions i Programes (ATP) va aprovar per a la convocatòria 

anterior en base al 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.  

Amb aquests avaluadors, l’ATP constitueix cinc comitès avaluadors específics per àmbits de 

coneixement (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Salut, Enginyeria i Arquitectura) 

encarregats de l’elaboració de les propostes d’informes d’avaluació, que posteriorment l’ATP 

emet i tramet a la Direcció General d’Universitats (DGU) per afegir-los a l’expedient avaluatiu 

global de cada proposta. 

Cada comitè estarà format per un president (membre de l’ATP) i 3 avaluadors. En cas que el 

comitè hagi d’avaluar més de 15 propostes, es podran crear subcomitès, que estaran 

constituïts per un mínim de 3 avaluadors. L’ATP és la responsable de l’emissió de l’informe final 

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

propostes de programes oficials de postgrau, presenta les fases següents: 

 

Un cop s’ha comprovat que els expedients estan complets (contenen la sol·licitud i tota la 

documentació requerida) s’assignen preliminarment als comitès d’avaluació, que després de 

revisar la documentació aportada poden confirmar o modificar l’assignació inicial. 

Els comitès, d’acord amb el protocol d’avaluació, redactaran un informe d’avaluació per a cada 

proposta (l’avaluació serà col·legiada i en cap cas recaurà sobre avaluadors individuals), tenint 

en compte els criteris d’avaluació aprovats per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ).  

 

Un cop analitzats els informes de les diferents comissions, l’ATP elabora l’informe d’avaluació 

final amb els resultats de totes les propostes i les argumentacions corresponents. Aquest 
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informe definitiu es fa arribar a la DGU, que integra l’avaluació dins l’expedient del 

màster/doctorat corresponent i notifica a les universitats el resultat del procés d’autorització de 

les propostes. 

Les institucions/centres que no estiguin d’acord amb el sentit de l’avaluació de la dimensió 

acadèmica tenen un termini suficient per argumentar la seva disconformitat amb l’avaluació i 

trametre nova informació i documentació.  

Els cinc comitès avaluadors s’encarreguen de la revisió d’acord amb la nova documentació 

rebuda i emeten un informe d’avaluació que es fa arribar a la DGU. 


