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PROCÉS PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE 
TITULACIONS 

 

Antecedents 

El catàleg de titulacions és un sistema de classificació jeràrquica i unívoca de titulacions 

universitàries basant-se en la seva proximitat disciplinar. L'objectiu és possibilitar l'obtenció 

d'indicadors per a cadascun del nivells d'agregació que es defineixen. 

AQU Catalunya va elaborar un catàleg de titulacions tenint en compte altres sistemes 

classificatoris internacionals: ISCED (de la UNESCO), codis FOS (de l'OECD), codis JACS (del 

Regne Unit), i dos sistemes classificatoris d'Austràlia (ANZRS i ASCED), que es va compartir 

amb les universitats i que la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes va aprovar el 

2016. El catàleg d’AQU Catalunya estructura les titulacions en quatre nivells d’agregació: 

ensenyament, subàmbit detallat, subàmbit ampliat i àmbit.  

El catàleg possibilita una anàlisi multinivell, que permet fer diagnosis que serveixen de base per 

al disseny de polítiques d'accés, transició acadèmica, avaluació i millora, contractes-programa, 

transició laboral, etc., ja que el catàleg facilita: 

 L'obtenció d'indicadors en diferents unitats d'agregació que permet donar resposta a les 

diferents necessitats dels grups d’interès: futurs estudiants, responsables de titulacions, 

responsables d'universitat, recercaries, govern, etc. 

 La traçabilitat en la vida dels ensenyaments (com per exemple obtenir històrics de 

titulacions anteriors a la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior). 

 L'obtenció d'indicadors dins un mateix subàmbit, per exemple en el cas de Dret per 

diferents nivells educatius (Grau, Màster i Doctorat). 

 L'increment de consistència en l'aplicació dels indicadors en les mateixes agrupacions 

de titulacions. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actualització del Catàleg de titulacions •   30.11.2018 •   2 

 

Acords 

El catàleg és un instrument viu i per aquest motiu cal adaptar-lo a les necessitats canviants. La 

primera actualització del catàleg la va fer la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes el 

29 de juny de 2018. 

Amb l’objectiu de formalitzar l’actualització i l’ús del Catàleg d’AQU Catalunya la Comissió 

Permanent del Consell de Govern acorda que: 

1. AQU Catalunya ha de revisar un cop l’any el Catàleg a partir del qual es classifiquen les 

titulacions de manera unívoca, tot prenent com a referència, els comentaris que hagi 

pogut rebre de les universitats catalanes, de la Secretaria d’Universitats i Recerca, de 

les comissions específiques d’avaluació, d’altres fonts externes i la pròpia experiència. 

AQU Catalunya vetllarà perquè el catàleg tingui en compte la comparabilitat amb altres 

sistemes internacionals. 

 

2. En el cas que AQU Catalunya consideri pertinent la modificació del Catàleg, l’Agència 

presentarà els canvis a la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes, que és 

l’òrgan competent per a la seva aprovació. 

 

3. Un cop aprovada una nova versió del Catàleg, AQU Catalunya la publicarà al web d’AQU 

Catalunya en el format més adequat i actualitzarà la Base de Dades de titulacions que 

gestiona el Catàleg d’acord amb la nova classificació. 

 

4. Les Comissions Específiques d’Avaluació que depenen de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes classificaran les noves titulacions que obtinguin un informe 

favorable de verificació en el moment d’emetre l’informe, tot seguint l’estructura del 

Catàleg i tenint en compte la classificació de títols semblants. 

 

5. AQU Catalunya introduirà un cop al mes a la Base de Dades les noves titulacions 

verificades. 

 

6. Els estudis d'AQU Catalunya basaran les seves anàlisis en l'aplicació del Catàleg. 

 

7. AQU Catalunya compartirà la Base de dades de classificació de les titulacions d’acord 

amb el Catàleg amb les universitats del sistema universitari català, la Secretaria 

d’Universitats i Recerca i tots aquells altres organismes que la hi sol·licitin i quan la seva 

finalitat estigui alineada amb la d’AQU Catalunya. 

 


