TERMINIS I PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS D’ACREDITACIÓ DE TÍTOLS
03/03/2015

Consideracions prèvies
Les indicacions que es fan en aquest document tenen en consideració la resolució de la
Generalitat de Catalunya per a la sol·licitud de l’acreditació de les titulacions, les indicacions que
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) ha fet arribar a les agències que pertanyen a la
xarxa REACU, i els procediments d’actuació de la Seu Electrònica del MECD.
El MECD prohibeix que un títol que hagi sol·licitat l’acreditació entri en un procés de modificació
i viceversa, un títol que hagi sol·licitat una modificació no podrà ser acreditat (la Seu Electrònica
no ho permet).

Terminis
Les sol·licituds d’acreditació s’han de presentar a través de l’EACAT, com a norma general, sis
mesos abans, com a mínim de la data límit d’acreditació de la titulació. Ara bé, aquest termini
haurà de variar en funció de l’estat del títol a acreditar i de la visita externa. A continuació es
detallen els possibles casos que es podrien donar.
1. Visita externa realitzada
a. Sense modificacions a introduir
Un cop emès l’Informe d’avaluació externa (IAE), la universitat sol·licita l’acreditació de
tots els títols sotmesos a avaluació, independentment de la data màxima d’acreditació
(DMA) i sempre amb un termini mínim de sis mesos abans de la DMA.
b. Amb modificacions a introduir
i. Si un cop emès l’informe de visita la DMA és superior a nou mesos
La universitat podrà demanar formalment la modificació del títol ja avaluada pel comitè
extern i, un cop resolta, demanar l’acreditació amb una antelació mínima de sis
mesos.
ii. Si un cop emès l’informe de visita la DMA és inferior a nou mesos
La universitat haurà de sol·licitar l’acreditació del títol i, un cop acreditat, demanar
formalment la modificació avaluada prèviament pel comitè extern.
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2. Visita externa programada amb una antelació mínima de sis mesos abans de la DMA
però no realitzada
a. Sense modificacions a introduir
La universitat sol·licitarà amb una antelació mínima de sis mesos l’acreditació del títol.
En la sol·licitud d’acreditació farà constar la visita està programada.
b. Amb modificacions a introduir
i. Si un cop emès l’informe de visita, la DMA és superior a nou mesos
La universitat podrà demanar formalment la modificació del títol ja avaluada pel comitè
extern i, un cop resolta, demanar l’acreditació amb una antelació mínima de sis
mesos.
ii. Si un cop emès l’informe de visita, la DMA és inferior a nou mesos
La universitat haurà de sol·licitar l’acreditació del títol i, un cop acreditat, demanar
formalment la modificació avaluada prèviament pel comitè extern.
3. Visita externa programada dins de la DMA però no realitzada
a. Sense modificacions a introduir
La universitat sol·licitarà amb una antelació mínima de sis mesos l’acreditació dels
títols. En la sol·licitud d’acreditació farà constar que la visita està programada.
b. Amb modificacions a introduir
La universitat haurà de sol·licitar primer l’acreditació del títol amb una antelació
mínima de sis mesos. Només un cop acreditat podrà demanar la modificació formal
dels canvis avaluats pel comitè extern.
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