NOTA SOBRE LA VERIFICACIÓ/REVERIFICACIÓ DE LES
TITULACIONS UNIVERSITÀRIES AMB EL SEGELL ERASMUSMUNDUS
Verificació
D’acord amb la normativa vigent les titulacions conjuntes creades mitjançant consorcis
internacionals en què participen institucions d'educació superior catalanes i estrangeres i
que hagin estat avaluades i seleccionades per la Comissió Europea en convocatòries
competitives com a programes d'excel·lència amb el segell Erasmus Mundus es verifiquen
automàticament.
Perquè aquestes titulacions quedin recollides al Registre d’universitats, centres i títols, la
universitat catalana que hi participa —sigui o no responsable del títol— ha de sol·licitar la
verificació al Ministeri d’Universitats. Juntament amb el pla d’estudis aprovat per la
Comissió Europea i la resta d’informació necessària per a la verificació del títol, la universitat
ha d’aportar el Conveni corresponent del consorci i la carta de notificació d'haver obtingut
el segell Erasmus Mundus.
La inscripció del títol en el RUCT incorpora a la seva denominació el segell Erasmus Mundus.
En el cas dels màster la denominació és la següent: «Màster Universitari Erasmus Mundus
en...» seguida de la denominació aprovada per la Comissió Europea.
AQU Catalunya no intervé en aquest procés de verificació atès que el duu a terme directament el
Ministeri d’Universitats.

Renovació de l’acreditació
No existeix un procediment regulat específicament per a la renovació de l’acreditació
d’aquests títols. AQU segueix un procediment similar al de verificació. En aquest sentit, en el
moment de la renovació de l’acreditació la universitat catalana ha de presentar la darrera
avaluació feta per la Comissió Europea juntament amb la notificació de concessió o
manteniment del segells Erasmus Mundus.

Seguiment i modificació
Els títols amb el segell Erasmus Mundus han de seguir el procediment general per al seu
seguiment i modificació. Qualsevol canvi substancial que es produeixi en la titulació s’ha de
comunicar d’acord amb el que estableix el document «Processos per a la comunicació i/o
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avaluació de les modificacions introduïdes en el títols universitaris de grau i de màster1».

Pèrdua del segell / reverificació
Si el títol conjunt amb el segell Erasmus Mundus perd aquesta condició haurà d’iniciar
un procés d’extinció atès que tant la seva denominació com les condicions generals que
van donar lloc al segell i a la verificació han canviat. El procediment per a la comunicació
de l’extinció és igual al que segueixen la resta de títols oficials del Sistema universitari
català: es comunicarà a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
qui procedirà a la seva desprogramació i notificarà al Ministeri d’Universitats l’extinció
del títol.
En tractar-se d’una titulació conjunta europea, AQU aplicarà l’European Approach en
l’avaluació del pla d’estudis per a la seva verificació. En l’avaluació s’utilitzarà la Guide
to ex-ante accreditation of joint programmes using the European approach2.
Si les universitats que componen el consorci que impulsa el títol, o una part d’elles,
decideixen continuar amb la impartició de la titulació la universitat catalana haurà de
verificar-la tot seguint el procediment general. En el moment de sol·licitar la nova
verificació la universitat haurà d’aportar, entre altres, el nou conveni del consorci, la
identificació dels canvis més rellevants respecte del títol Erasmus Mundus i els resultats
més importants de l’anterior titulació.
Per poder reverificar el nou títol és imprescindible que la Direcció General d’Universitats
hagi autoritzat la seva incorporació a la programació universitària.
La sol·licitud s’haurà de presentar dins dels terminis establerts pel Consell
Interuniversitari de Catalunya. En aquest sentit, els títols que sol·liciten la verificació
durant els mesos de març i abril de cada any no es podran implantar fins al següent any,
és a dir, no es podran iniciar en el curs acadèmic immediatament posterior a la
sol·licitud.

1

https://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf

2

https://www.aqu.cat/doc/guide-to-ex-ante-accreditation-of-joint-programmes-using-the-european-approach

Nota sobre la verificació/reverificació de les titulacions universitàries amb el segell Erasmus Mundus

•

2

