REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’APEL·LACIONS D’AQU CATALUNYA. ACTA NÚMERO 47

Lloc: TEAMS d’AQU Catalunya (reunió a distància)
Dia: 17 de desembre de 2021
Hora d’inici: 15:00h del dia 16 de desembre de 2021
Hora de finalització: 12:00h del dia 17 de desembre de 2021

Participants:
Sra. Maria Pau Ginebra Molins, presidenta, Universitat Politècnica de Catalunya
Sra. M. Teresa Espinal Farré, vocal, Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Fernando López Ramon, Universitat de Saragossa
Sr. Antonio García de Herreros Madueño, vocal, Universitat Pompeu Fabra
Sr. José Pla Barber, vocal, Universitat de València
Sr. Jordi Escolar Bañeres, secretari, AQU Catalunya

Ordre del dia:
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.

Resolució, si escau, dels recursos següents: 29 recursos de la 1a Convocatòria de
professorat lector 2021 i un recurs de l’avaluació per a l’obtenció de l’Informe de
professorat contractat no permanent Serra Húnter.

3.

Resolució, si escau, del recurs d’alçada presentat per la Universitat de Barcelona contra la
qualificació de l’acreditació del Màster universitari en Immunologia Avançada.

4.

Aprovació, si escau, de les modificacions del Reglament de funcionament intern de la
Comissió d’Apel·lacions i del Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels
informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i
acreditació.

5.

Torn obert de paraules.

Documents annexos:
▪

Acta número 46 de la Comissió d’Apel·lacions de 26 d’octubre de 2021.
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Desenvolupament de la sessió:
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Resolució dels recursos següents: 29 recursos de la 1a Convocatòria de professorat
lector 2021 i un recurs de l’avaluació per a l’obtenció de l’Informe de professorat
contractat no permanent Serra Húnter
La Comissió d’Apel·lacions revisa els recursos d’alçada presentats i acorda resoldre els
expedients analitzats.
Pel que fa a la 1a Convocatòria de professorat lector de 2021, acorda resoldre els expedients
de la manera següent:

Número expedient

Número cas

Resultat

15940

67K35GWWF

Desestimatori

16045
16161
15895
15992
16128
16080

CWX4RNV4M
VZ0SJ7RBD
SGK2NWYNY
0XQNS0W96
71YM0L11G
58HX6ZC4G

Estimatori
Desestimatori
Desestimatori
Estimatori
Desestimatori
Desestimatori

16141
16153
16188
16359
16262
16278

5HXVRPVH4
GNR5JJY43
6BF6PL84S
6PKV41DSL
6SM8JDDMR
VT3BPRLJL

Desestimatori
Desestimatori
Estimatori
Estimatori
Desestimatori
Estimatori

16311
16276
16352
16084
16162
16265

1N1G6LJR6
N4ZPWC0G3
1V1GR80V6
LQJCLHM61
H7NK7TSK8
WL6XJL7ZV

Desestimatori
Desestimatori
Desestimatori
Desestimatori
Estimatori
Desestimatori

16277
16368

44Q2F4JNR
0G6FTZ0LF

Desestimatori
Estimatori
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15901

T8KKGRQ35

Desestimatori

15907
16371

VK5591KP8
TMXMDN807

Desestimatori
Desestimatori

Pel que fa a l’expedient per a l’obtenció de l’Informe de professorat contractat no permanent
Serra Húnter, acorda resoldre els expedients de la manera següent:

3.

Número
expedient

Número cas

Resultat

42

7K02GTDCV

Desestimatori

Resolució del recurs d’alçada presentat per la Universitat de Barcelona contra la qualificació de
l’acreditació del Màster universitari en Immunologia Avançada.
Un cop analitzades les al·legacions presentades per la Universitat de Barcelona, en què es
demanava la requalificació de les dimensions 1 (Qualitat del programa formatiu), 4 (Adequació del
professorat al programa formatiu) i 6 (Qualitat dels resultats dels programes formatius), la
Comissió d’Apel·lacions, considera que s’ha de canviar el nivell de qualificació de les dimensions 4 i
6. Així, i d’acord amb el que estableix la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries
oficials de grau i màster, atès que es compleixen les condicions per incrementar la qualificació de
l’acreditació, és procedent l’estimació del recurs d’alçada en el sentit d’emetre l’acreditació “en
progrés vers l’excel·lència” del Màster universitari en Immunologia Avançada per les raons que
consten en la resolució del recurs d’alçada que s’ha de notificar a la universitat.
El resultat del recurs i del canvi de qualificació esmentat s’ha de publicar al Portal EUC d’AQU
Catalunya (estudis.aqu.cat).

4.

Aprovació de les modificacions del Reglament de funcionament intern de la Comissió
d’Apel·lacions i del Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de
revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació.

Es presenta a la Comissió d’Apel·lacions la proposta de modificació de l’article 2.1.4 del
Reglament de funcionament intern de la Comissió d’Apel·lacions i dels subapartats 2.2.d) i
2.3.d) del Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió
contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació en dos sentits:
1)reforçar la participació de l’estudiantat en els processos d’assegurament de la qualitat a
través de la sol·licitud a un o una estudiant per tal que emeti un informe en relació amb els
recursos relatius a les titulacions i demanar, si escau, la seva assistència a la Comissió
d’Apel·lacions, amb veu però sense vot, com a persona assessora en la sessió en què
s’analitzi el recurs esmentat; 2)reforçar la independència de la Comissió d’Apel·lacions
mitjançant la modificació de les referències sobre els processos d’avaluació, certificació i
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acreditació en els termes més generals i neutres possibles que garanteixin formalment
aquest estàndard d’independència, també entre els diferents nivells de decisió o revisió
dels actes en els diferents òrgans col·legiats amb competències avaluatives i de revisió de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Les modificacions esmentades s’han d’introduir en els dos documents esmentats i s’han de
publicar al web d’AQU Catalunya.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Jordi Escolar by Jordi Escolar
Bañeres - DNI Bañeres - DNI
43740428V 43740428V (SIG)
Date: 2022.02.16
(SIG)

Digitally signed

Vist i plau
La presidenta,

09:22:25 +01'00'

Maria Pau
Ginebra Molins DNI 33930751R
(SIG)

Jordi Escolar Bañeres

Maria Pau Ginebra Molins

Digitally signed by
Maria Pau Ginebra
Molins - DNI
33930751R (SIG)
Date: 2022.02.16
09:24:04 +01'00'
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