Principals canvis normatius a
l'Estat Espanyol
Esther Huertas – Desembre 2021

Marc normatiu
RD 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització
d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres
universitaris.

Derogat

RD 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix l'organització dels
ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat

RD 420/2015, de 29 de maig, de creació,
reconeixement, autorització i acreditació de
universitats i centres universitaris.
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Introducció

Impuls de l’acreditació institucional per
avançar cap a l’autoacreditació de centres
• Més autonomia universitària.
• Temporalització igual per a totes les
titulacions de grau, màster i
programes de doctorat.

Autonomia

Retiment de
comptes

• Estalvi de visites acreditació.
• Menys pressió d’avaluació.
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Característiques. 1a acreditació institucional

Aplicació

Automàtic

Requisits

Acreditació
titulacions

Certificació
SIGQ

1

Certificació SIGQ

2

Acreditació favorable (mín.):
50% graus
50% màsters
50% programes de doctorat

6 anys
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Requisit. Acreditació de titulacions

> Titulacions oficials inscrites al RUCT que no s’hagin declarat a extingir.
> Excepcions:
 Títols conjunts interuniversitaris només computen en el centre de la
Universitat que figuri com a sol·licitant en el RUCT.
 No - Titulacions universitàries conjuntes internacionals.
 No - Titulacions universitàries conjuntes internacionals en el marc del
Programa d’Universitats Europees de la Comissió Europea.
 No - Titulacions universitàries conjuntes internacionals Erasmus Mundus.
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Període per a la renovació de l’acreditació institucional
Resolució president CAIP, sobre la validesa de la
certificació de la implantació dels SIGQ (octubre 2021)
• Establir el període de validesa de sis anys per a la
certificació de la implantació del Sistema Intern de
Garantia de la Qualitat.
• Aplicar amb caràcter retroactiu la validesa de sis anys
als centres que hagin obtingut una certificació
favorable del seu Sistema Intern de Garantia de la
Qualitat anterior a l’aplicació del RD 640/2021.

Anys

Els centres AI (RD 420/2015) els hi aplica el
termini dels 6 anys.
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Procediment. Acreditació institucional

• La Universitat
presenta la
sol·licitud +
documentació

Sol·licitud CU

CU envia a
AQU
• AQU rep
sol·licitud
(validada pel CU)

• AQU emet
informe.
• Informe avaluació
vinculant.

AQU emet
informe CU

CU
(Comissió)
• Reunió Comissió
experts/es CU

• Publicació RUCT.
• 6 + 3 mesos.
• Falta resolució:
estimatori.

Resolució CU

Tots els títols oficials del centre AI
incorporaran com a data de
renovació de l’acreditació en el
RUCT la corresponent a la
resolució d’AI
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Sol·licituds. Acreditació institucional

> Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any al Consell d'Universitats
per mitjà de l'aplicació informàtica del Ministeri competent en matèria
d’universitats.
> Actualment, l’aplicació informàtica no està disponible i s’ha de registrar la
sol·licitud.
> La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:
 El llistat de títols oficials registrats al RUCT (denominació, codi, estat,
dates acreditació / verificació).
 El certificat de certificació de la implantació de l’SIGQ d’AQU.
 L’informe d’avaluació de la certificació de la implantació SIGQ d’AQU.
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Resultats. Evolució de centres AI

2021

30%

...

100%
14%

2022

...%
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RD 822/2021 i l’acreditació institucional
Centre AI
• Seguiment a nivell de centre (RD 640/2021).
• Modificacions no substancials, no
requereixen de notificació de l’Agència.
• Modificacions substancials, es requereix
informe SIGQ.
Centre no AI
• Seguiment a nivell de títol (com actualment).
• Modificacions no substancials, requereixen
de notificació de l’Agència.
• Modificacions substancials (com actualment).
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Cada 6 anys
Centres NO
acreditats
institucionalment

Processos
específics de
centre

Processos
transversals
d’universitat

Certificació
del SIGQ de
centre

Centres acreditats
institucionalment

La proposta de nova titulació se sotmet al
procés normal de verificació / Modificacions
substancials

SEG

La titulació elabora un informe
d’avaluació del seu desplegament

1a acreditació institucional (automàtica)

MOD

Es modifica la titulació per resoldre els
problemes detectats al seguiment
S’acredita la titulació cada 6 anys.

ACR

Un centre rep vàries/múltiples visites de
CAEs.

Mín. 50%
acreditats

VER

La proposta de nova titulació se sotmet
al procés normal de verificació

VER/
MOD

AIC

Seguiment del desenvolupament de les
activitats del centre cada 3 anys

SEG

S’acredita el centre cada 6 anys amb
visita externa CAE.

AIC

Cíclic

Cíclic

Centres no AI vs. Centres AI

Seguiment acreditació institucional
Evidències
- Informe seguiment (ECAI)
+ Pla de millora
- Informe revisió SIGQ
+ Pla de millora
- Perfil professorat
- Resultats acadèmics

RE / AM
titulacions

Adequació
resultats
acadèmics

SIGQ + Pla
de millora

Resultat

Adequació
professorat

-

Valoració qualitat informe
Alineació informe vs. ECAI
Valoració condicions títols
Pla de millora
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Moltes gràcies!

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, distribució, transformació o
presentació, total o parcial, del seu contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya, i la referència a AQU Catalunya com a font d’informació.
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