Maria Giné Soca, com a secretària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d’Enric
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CERTIFICA:
Que en la reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 14 de juliol de 2021, s’ha aprovat
la modificació del calendari de presentació de sol·licituds en el marc dels processos de
verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions universitàries oficials adjunta a
aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
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Soca - DNI
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(SIG)

Digitally signed by
Maria Giné Soca DNI 43725341H (SIG)
Date: 2021.07.15
07:53:10 +02'00'

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS EN EL MARC DELS PROCESSOS DE
VERIFICACIÓ, SEGUIMENT, MODIFICACIÓ I ACREDITACIÓ
DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS
FETS
AQU Catalunya disposa d’un calendari de convocatòries associat als diferents processos
d’avaluació de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions universitàries
oficials. Actualment aquest calendari és el següent:
 Presentació de la documentació per a la verificació de títols oficials: febrer –
mitjans abril.
 Modificació de títols oficials: febrer – març
 Seguiment de títols oficials: desembre – febrer
 Visites als centres i acreditació de titulacions oficials: tot l’any
 Certificació de la implantació del SGIQ: tot l’any.

Tal com s’ha explicat, les propostes de modificació d'ensenyaments oficials es presenten
entre els mesos de febrer i març de cada any amb l’objectiu de poder implantar-se al curs
següent. Aquest calendari se solapa, en part, amb el de presentació de les memòries de
verificació (establert entre els mesos de febrer i mitjans d’abril).
AQU Catalunya avalua una mitjana de 200 modificacions cada any. Cal destacar que el nivell
de complexitat de les sol·licituds presentades s’ha incrementat, atesa la incorporació de
noves modalitats d’ensenyament, el model dual, etc. Tot això, implica que les Comissions
específiques d’àmbit requereixen de més temps per a l’avaluació de les sol·licituds i debat.
Amb l’objectiu de donar una resposta més adient a les necessitats del Sistema Universitari
Català i d’optimitzar les Comissions Específiques d’Àmbit, el director d’AQU Catalunya i
president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes

ACORD
El Consell de Govern aprova l’establiment de dos períodes per a la presentació de
sol·licituds per a la modificació d’ensenyaments universitaris o d’educació superior oficials
de la manera següent:
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1r període: 15 d’octubre – 15 de gener
S'avaluaran modificacions rellevants que es pretenen implementar al curs següent i
que en general afecten a l’elaboració del pla docent anual (introducció de noves
modalitats, canvis importants en el nombre de places, etc.).
2n període (extraordinària): 1 de febrer – 31 de març
S’avaluaran modificacions de menys rellevància que són necessàries per implantar al
curs següent, però que no afecten a l’elaboració del pla docent anual (canvis
assignatures, canvis denominacions, ...). En aquesta convocatòria, no s’avaluen les
modificacions més complexes, ja que s’han de presentar durant el primer període.

Una mateixa titulació únicament podrà presentar modificacions en una de les dues
convocatòries.

EFECTES
Aquest acord tindrà efectes a partir de l’endemà de la seva aprovació, si bé de forma
transitòria durant la convocatòria extraordinària del 2022 també s’avaluaran aquelles
modificacions rellevants que no s’hagin pogut planificar amb anterioritat.
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