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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La responsabilitat del subprocés de creació, aprovació i extinció de titulacions és la Direcció. 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIU 

Segons l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), el cicle de vida de les titulacions oficials es vincula 

directament al Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc 

VSMA). Aquest Marc VSMA estableix un escenari per a l’avaluació de la qualitat de les titulacions oficials a 

Catalunya que vincula els quatre procediments normatius —verificació, seguiment, modificació i acreditació— com 

a parts d’un tot on hi participen diferents agents: la AQU com agència externa vinculada a la Direcció General 

d’Universitats (DGU) que participa en el procés de verificació, modificació i acreditació; la UAB que mitjançant 

l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) realitza l’assessorament tècnic en tot el procés del Marc VSMA i internament 

l’EUIT que participa en la proposta de noves titulacions; en la planificació, desenvolupament, seguiment, propostes 

de modificacions i millora de les titulacions i, en el supòsit de l’extinció, en garantir que el procés es realitza segons 

la normativa universitària. 

 

                           

 

 

Aquest subprocés PES 01.02 pretén donar resposta a com l’EUIT organitza les activitats per iniciar i implantar una 

nova titulació de Grau, Màster o Postgrau, i per tant realitzar el procés de VERIFICACIÓ d’una nova titulació. També 

aquest subprocés també dona resposta a com l’EUIT extingiria una titulació en cas necessari.  

En canvi,  mantenir i assegurar la qualitat de les titulacions forma part del procés clau PCL 01.06 Seguiment, 

modificació i millora de les titulacions. 

Verificació Seguiment Modificació Acreditació Marc VSMA 
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L’objectiu d’aquest subprocés és organitzar les activitats que es requereixen per l’obtenció d’una nova titulació,  o 

per extingir-la, tenint en compte la forma per la qual la UAB garanteix als estudiants matriculats en una titulació el 

desenvolupament efectiu fins a la seva finalització. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest subprocés s’aplica a totes les titulacions oficials de Grau i de Postgrau que imparteix l’EUIT, i específicament 

la creació, disseny i aprovació fa referència tant als títols oficials com als propis o no oficials. 

Tot i que els procediments per les titulacions oficials i les pròpies o no oficials són diferents, internament, l’EUIT 

defineix en aquest procés les activitats que es requereixen tant per l’obtenció de noves titulacions oficials com 

pròpies i també les activitats per la modificació i l’extinció de les titulacions oficials. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Subprocés: 

Subprocés de creació, aprovació i extinció de titulacions. 

Codi:  

PES 01.02 

Missió / Objectiu: 

Assegurar la qualitat dels programes formatius universitaris en el procés intern tant per obtenir una nova 

titulació, com extingir-la. 

Criteri AUDIT  relacionat:  

 

Standard AQU relacionat:  

Standard 1: Qualitat dels programes formatius. 

Dimensió  AQU relacionada:  

 

Responsable del Procés:  

Direcció EUIT. 

Límits: 

Comença: Amb la proposta interna de noves titulacions. 

Inclou: La creació i aprovació interna de la proposta de titulació i la realització de la memòria corresponent fins 

a la seva presentació, així com la presentació d’al·legacions si és el cas.  

També inclou el procediment d’extinció d’una titulació a partir de la proposta d’extinció. 

Acaba: L’autorització definitiva de l’autoritat competent. 

Procediments relacionats: 

PES 01.02. PT1 Creació, disseny i aprovació de noves titulacions de Grau, Màster o Postgrau 

PES 01.02. PT2 Extinció d’una titulació de Grau, Màster o Postgrau 

Instruccions de treball relacionades:  

NO 

Formats de registre relacionats:  

PES 01.02.R1 Proposta interna de nova titulació 

Documents UAB: 

Informe de proposta de nova titulació de Grau (Fitxa PIMPEU) 
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Memòria de nou Grau 

Informe de proposta de nova titulació de postgrau/màster NO oficial 

Proposta de pressupost de nova titulació de postgrau/màster NO oficial 

Renovació anual abreujada de la memòria de postgrau/màster NO oficial 

Proposta de modificació 

Memòria de nou Màster Oficial 

Altres documents: 

Infermeria PES 01.02 DOC(IN)01 Memòria de la titulació d’Infermeria (2009) 

Verificació de la memòria d’infermeria. Ministeri d’educació (2009) 

BOE de modificació Pla d’Estudis d’Infermeria (2013) 

PES 01.02DOC(IN)02 Actualització memòria (2016) 

PES 01.02DOC(IN)03 Actualització memòria (2028-19) 

BOE de modificació Pla d’Estudis d’Infermeria 2019 

PES 01.02DOC(IN)04 Actualització Memòria (2022-23) 

Teràpia Ocupacional PES 01.02 DOC(TO)01 Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional (2009) 

Verificació de la memòria de Teràpia Ocupacional. Ministeri d’Educació (2009) 

BOE Pla d’estudis de Teràpia Ocupacional (2013) 

PES 01.02 DOC(TO)02 Actualització memòria (2016) 

PES 01.02 DOC(TO)03 Actualització memòria (2018) 

Postgrau Infermeria 
Quirúrgica 

PES 01.02 DOC 15-16 Memòria INF. Postgrau IQ 

Renovacions anuals 

Màster Infermeria  
quirúrgica, anestèsia i 
teràpia del dolor 

PES 01.02 DOC 18-20 Memòria INF. Màster IQ i A 

Renovacions anuals 

Postgrau Integració 
Sensorial 

PE1.3. 14-15 Memòria TO Integració sensorial 

Renovacions bianuals 
 

Avaluació i Millora: 
El procés es revisarà anualment. La responsabilitat de l’esmentada revisió recau sobre la Direcció de l’EUIT. 

Es revisarà fonamentalment: 

• El procés de proposta interna i externa de noves titulacions. 

• El procés de realització de memòries noves, renovacions i modificacions per part de l’EUIT i de resposta 

de la UAB. 

https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149928/ResolucioInfermeria2009_06_10.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149928/PublicacioPE_BOEGrauInfermeria_a11102019.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149928/MemoriaWeb_GrauInfermeria_032022.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149966/ResolucioTerapiaOcupacional2009_05_13.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149966/PublicacioPE_BOEGrauTerapiaOcupacional.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/memtit/2009/149966/MemoriaWebGrauTerapiaOcupacional_042018.pdf
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• L’arxiu de la documentació relacionada amb la verificació, modificació de memòries i extinció. 

• El procés d’extinció d’una titulació, si es dóna el cas 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PES 01.02_IND1. Oferta de places 

PES 01.02_IND2. Nombre de propostes de noves titulacions presentades (oficials i pròpies) 

PES 01.02_IND3. Nombre de propostes de noves titulacions denegades (oficials i pròpies) 

PES 01.02_IND4. Nombre de titulacions amb memòria/renovació aprovada (oficials i pròpies) 

PES 01.02_IND5. Nombre de titulacions amb memòria actives (oficials i pròpies) 

PES 01.02_IND6. Nombre de modificacions de memòria presentades (oficials x titulació) 

PES 01.02_IND7. Nombre de modificacions de memòria aprovades (oficials x titulació) 

PES 01.02_IND8. Nombre de titulacions que han estat extingides (oficials i pròpies) 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Participació 

Professionals 
Propostes formatives, participació en el disseny i 

participació com a docents 

Estudiants Informació al Claustre i Consell acadèmic 

Professorat (PDI) 

Propostes formatives, participació en el disseny i com a 

docents. 

Informació a reunions d’equip de titulació, junta docent  

Personal d’administració i serveis (PAS) 
Propostes formatives. 

Informació en Junta PAS i Junta EUIT 

Equip directiu 
Propostes formatives 

Informació en el Comitè Estratègic 

Comitè de Gestió Acadèmica Aprovació de les propostes formatives 

Consell Acadèmic Informació de les propostes finals  

Patronat FDSLL Informació i aprovació de les propostes formatives 

 
 
 
 



 

 

NOM DEL PROCÉS/SUBPROCÉS: Subprocés de Creació, aprovació i extinció de titulacions 

CODI: PES 01.02 Ver. 1 Data Edició: 15/07/2016 Data Revisió: 06/10/2022 Pàg. 7 de 8 

 

   
 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Els títols de Grau s’incorporen a la web de la UAB: 

• Títols de Grau: http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-

1345661751752.html 

• Títols de Màsters i Postgraus: http://www.uab.cat/masters-i-postgraus/ 

Els títols tant de Grau com de formació Postgraduada universitària també es publiquen a la web de l’EUIT. 

http://www.euit.fdsll.cat/ 

L’extinció de titulacions i la seva planificació temporal, si es dóna el cas, s’haurà d’informar al portal de la UAB i a 

la web de l’EUIT. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

• Patronat de la FDSL (noves titulacions i extincions) 

• Consell Acadèmic 

• Comitè Estratègic 

• Comitè de Qualitat 

• Comitè de Gestió Acadèmica 

• Comitè de Coordinació Docent de cada Titulació 

• Junta Docent 

• Junta de l’EUIT (equip escola) 

Alhora que es publica a la plataforma EUIT-SIGQ 

 

 

 

 

 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://www.uab.cat/masters-i-postgraus/
http://www.euit.fdsll.cat/
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