PROGRAMES ACADÈMICS AMB RECORREGUT
SUCCESIU EN ELS ÀMBITS DE L’ENGINYERIA I
L’ARQUITECTURA
Aquest document pretén analitzar la disposició addicional novena del RD 822/2021, de 28
de setembre sobre la possibilitat que obre el nou RD de creació de programes acadèmics de
recorregut successiu (en endavant PARS) i la manera en què AQU Catalunya, com a agència
de qualitat competent, haurà d’informar sobre aquests programes.

RD 822/2021
Disposición adicional novena. Programas académicos con recorridos sucesivos
en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura.
1. Las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán ofertar como experiencia
docente piloto programas académicos como recorridos sucesivos –ciclos consecutivos–, que
vinculen un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización
profesional, manteniendo su diferenciación e independencia estructural. Estos programas
tienen como finalidad reforzar la formación integral del o la estudiante. En ningún caso, la
denominación del programa académico podrá inducir a confusión con la posible
habilitación profesional a la que puedan conducir los títulos que lo integran.
2. La ordenación académica propuesta para el programa académico deberá haber sido
informada favorablemente por la agencia de calidad competente. La oferta de estos
programas académicos no constituirá en ningún caso una nueva inscripción en el RUCT.
3. Las universidades podrán establecer, mediante una normativa aprobada por sus
órganos de gobierno, un procedimiento para el acceso a los estudios oficiales de Máster
Universitario de estos programas sin haber superado el Grado vinculado. Este consistirá en
permitir que un o una estudiante de Grado vinculado al que le reste por superar el TFG y
una o varias asignaturas que en ningún caso de forma conjunta (TFG y asignaturas)
podrán superar los 30 créditos ECTS, podrá acceder y matricularse en el Máster
Universitario vinculado. En ningún caso, podrá obtener el título de Máster Universitario si
previamente no ha obtenido el título universitario oficial de Graduada o Graduado. Las
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universidades garantizarán la prioridad en la matrícula de los y las estudiantes que
dispongan del título universitario oficial de Grado.
4. Queda expresamente prohibida la reserva de plaza en el Máster Universitario implicado
en un programa académico con recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la
Arquitectura, para aquellos estudiantes que lo cursen desde el Grado. De igual modo, un o
una estudiante que lo curse podrá abandonar este programa académico específico en
cualquier momento tanto si está matriculado en el Grado como en el Máster Universitario.

Documentació que han de presentar les universitats que sol·licitin
un programa acadèmic amb recorregut successiu
Sol·licitud EACAT que inclogui la denominació del PARS i informació sobre les titulacions
vinculades (denominació, codi RUCT, ECTS, Centres d’impartició, assignatures del grau que
els/les estudiants poden tenir pendents de superar per poder matricular-se al màster).
Amb la sol·licitud s’ha de presentar la següent documentació:
•
•

Memòria segons el model presentat en l’Annex 1.
Normativa aprovada pels òrgans de govern de la universitat sobre els PARS que
inclogui la regulació i els criteris de l’accés als estudis de màster universitari
d’aquests programes sense haver superat el grau vinculat.

Avaluació de les propostes
Seguint el mateix procediment definit per a les modificacions de titulacions, la Comissió
Específica de l’àmbit de les titulacions, per les competències que té assignades, valorarà les
sol·licituds que es presentin i emetrà un informe (favorable o desfavorable).
En l’avaluació es tindrà en compte el que s’estableix al RD 822/2021 i s’assegurarà que es
vetlla pels interessos de l’alumnat.
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ANNEX 1. Model de Memòria

PROGRAMA ACADÈMIC DE RECORREGUT SUCCESSIU
EN L’ ÀMBIT DE L’ ENGINYERIA I L’ARQUITECTURA
Dades d’ identificació del PARS
[S’avaluarà l’adequació de la denominació del programa acadèmic i la coherència acadèmica
de la proposta]
Denominació: Programa acadèmic XXXXXXX
Universitat: Universitat XXXXXX
Titulacions vinculades que conformen el programa:
Denominació: Grau XXXX Codi MEC: XXXXX Crèdits: XXX
Denominació: MU XXXXX Codi MEC: XXXXX Crèdits: XXX

Criteris d’accés al Màster vinculat al PARS
Informació sobre les assignatures no superades del grau amb les quals es pot accedir al
màster
[ S’avaluarà l’adequació de la proposta. Màxim 30 ECTS i tipologia d’assignatures no
superades]

Informació sobre l’adjudicació de places
[La CEA avaluarà l’adequació de la proposta respecte el que estableix la normativa. Especial
atenció a la prohibició expressa de reserva plaça per a l’alumnat que excedeixi des del grau]
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Disseny de l’itinerari formatiu
Coherència de la proposta i la seva adequació al marc de qualificacions
[S’avaluarà l’adequació de la proposta]

Mecanismes per articular els TFG i TFM
[S’avaluarà que es garanteixi la integritat del TFG i el TFM dins del programa acadèmic]
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ANNEX 2. Model d’informe

AVALUACIÓ DE SOL·LICITUD DE PROGRAMA ACADÈMIC
DE RECORREGUTSUCCESIU EN L’ÀMBIT DE LA
ENGINYERIA I LA ARQUITECTURA

Identificació del programa acadèmic
Denominació: Programa Acadèmic XXXXXXX
Universitat: Universitat XXXXXX
Titulacions vinculades que conformen el programa:
Denominació: Grau XXXX Codi MEC: XXXXX Crèdits: XXX
Denominació: MU XXXXX Codi MEC: XXXXX Crèdits: XXX

Introducció
D'acord amb el s’estableix a la disposició addicional novena del RD 822/2021, de 28 de
setembre, l'ordenació acadèmica d'un programa acadèmic de recorregut successiu ha de ser
informada favorablement per l'agència de qualitat competent.
Atenent el que estableix aquest RD, s'informa que l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya ha revisat la documentació presentada per la universitat
responsable del programa esmentat per analitzar el següent:




Que la denominació del programa acadèmic no indueix a confusió amb la possible
habilitació professional a què puguin conduir els títols vinculats.
Que la proposta constitueix una unitat acadèmica coherent.
Que la normativa compleix amb allò establert al RD i especialment pel que fa a l'accés
al màster universitari vinculat:
 S'estableix la prioritat a la matrícula dels i les estudiants que disposin
del títol universitari oficial de grau.
 No hi ha reserva de plaça al màster universitari implicat en el programa
acadèmic amb recorregut successiu per a l'estudiantat que el cursa des
del grau.
 La normativa aprovada inclou la regulació sobre l'accés en cas de no
haver superat el grau vinculat complint amb els límits legals establerts.
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Resultat
Un cop la Universitat XXXX ha enviat la sol·licitud de programa acadèmic de recorregut
successiu a AQU Catalunya i ha estat avaluada el dia XX de XX de 20XX per la Comissió
Específica d'Enginyeria i Arquitectura de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes,
aquesta comissió ha acordat emetre el present informe FAVORABLE/DESFAVORABLE.
La Universitat ha d'incorporar la informació relativa al programa acadèmic de recorregut
successiu en les corresponents memòries verificades de les titulacions que el conformen
mitjançant el procés de modificació.
La presidència de la Comissió Específica d'Enginyeria i Arquitectura

Nom i cognoms
XXXXXX, XX de XX de 20XX
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