Procediment adaptat per a la reacreditació de titulacions de
grau i màster
Atès que en 2018 alguns dels màsters universitaris acreditats en 2014 hauran de
renovar la seva acreditació, AQU Catalunya creu oportú proposar un procediment
adaptat per a la reacreditació d’aquestes titulacions. Aquest procediment només
aplicarà a les titulacions el resultat global de les quals no sigui condicionat.
A continuació s’exposen els elements del procediment actual descrit a la Guia per a
l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster
(http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf) que es proposen adaptar tot assegurant
que es compleixen els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en
l'espai europeu d'educació superior (http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf).

Autoinforme:


L’informe que presenti el centre universitari ha de tenir la mateixa estructura
que es recomana al punt 2.5 de la Guia per a l’acreditació de les titulacions
universitàries oficials de grau i màster. Per tant, el centre haurà de reflexionar
sobre l’assoliment dels 6 estàndards. L’anàlisi ha de ser valorativa i ha
d’evitar la pura descripció.



El centre haurà d’aportar totes les evidències que es detallen a la Guia
d’acreditació, i d’acord amb el que se assenyala més endavant referent a les
assignatures.



L’autoinforme sempre haurà de venir acompanyat d’un pla de millora que
contempli les accions empreses en el darrer període i els seus resultats i les
accions implantades o en procés d’implantació i els objectius que es pretenen
assolir amb elles.



El centre haurà de centrar la seva anàlisi en l’eficàcia de les accions
implantades basada en els resultats obtinguts i en especial:


sobre aquells aspectes condicionats en l’anterior acreditació i aquells
altres que hagin pogut canviar substancialment des de la darrera
acreditació.



la plantilla de professorat (4.1 i 4.2) i



els resultats acadèmics (6.1. i 6.3.), en especial, els corresponents a
TFG/TFM i pràctiques externes de caràcter obligatori.

Proposta de procediment adaptat per a la reacreditació de titulacions de
grau i màster I 29.06 2018

1

Procediment d’avaluació:


AQU procurarà que en els CAE hi hagi, com a mínim, una de les persones que
van participar en la darrera acreditació.



Eliminació de l’informe previ de revisió d’evidències (IRAE)







Atès que en les darreres avaluacions per a l’acreditació de titulacions de
grau i de màster s’ha observat que els comitès han valorat positivament
la informació presentada i pràcticament no s’ha sol·licitat nova
informació. Per aquesta raó els comitès d’avaluació deixaran de fer una
avaluació prèvia de l’autoinforme i de les evidències aportades. En
conseqüència, l’autoinforme que es presenti ha de ser definitiu i la
seva aprovació interna s’ha de dur a terme d’acord amb el que estableixi
el SGIQ del centre.



Si durant l’avaluació el CAE considerés oportú disposar d’informació
addicional, AQU Catalunya, a través de la persona coordinadora
d’aquella universitat, demanarà als responsables del centre que la posin
a disposició del CAE en el moment de la visita.

Selecció de les assignatures


Les comissions específiques d’avaluació (CEA) de cada branca
seleccionaran per a cada titulació les assignatures les evidències de
les quals s’hauran d’aportar juntament amb l’autoinforme.



Les CEA poden també deixar a criteri de les titulacions la selecció de les
assignatures que sotmeten a avaluació.



Les assignatures seleccionades es comunicaran per part de les persones
coordinadores d’universitat un cop aprovada la planificació anual per
part del Consell de Govern d’AQU.



En casos excepcionals i justificats les universitats podran demanar el
canvi d’algunes d’aquestes assignatures.



Les titulacions hauran d’aportar prèviament al CAE les evidencies sobre
les assignatures que es recullen a la guia d’acreditació. En cas que no
sigui possible obligatòriament s’hauran d’aportar en el moment de la
visita.

Informe dels estudiants


Com a novetat i de forma pilot, els estudiants de màsters que s’han
d’acreditar podran fer arribar al CAE un informe propi sobre el
desenvolupament dels estudis que estan cursant.



AQU pactarà amb cada universitat la participació d’un dels seus centres.
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La Comissió d’Estudiants d’AQU acordarà el procediment de participació
dels estudiants en aquest informe.

Organització de la visita


L’organització i agenda de la visita s’establirà per a cada centre en funció
dels resultats de l’anterior acreditació.



En l’agenda s’establirà un espai de treball del CAE destinat a l’anàlisi de
les assignatures seleccionades de forma que es comprovi que les
activitats formatives, continguts, metodologia, avaluacions, etc. permeten
als estudiants assolir els resultats de l’aprenentatge previstos.

Informe dels Comitès d’avaluació externa (CAE):


L’informe se centrarà en l’anàlisi del pla de millores i els seus resultats i,
especialment, en els aspectes condicionats, si fos el cas.


Els CAE centraran la seva avaluació en l’anàlisi de les accions dutes a
terme pel centre per resoldre les condicions que van aparèixer en la
darrera acreditació i les noves accions implantades com a conseqüència
del seguiment.



El CAE farà, però, una avaluació exhaustiva dels estàndards 4 i 6 i, en
especial, dels subestàndards 4.1 i 6.1. Per a la resta d’estàndards el
CAE només valorarà els canvis produïts respecte de la darrera
acreditació.
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