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1.  INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest TFM és l’adaptació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels 

graus i màsters oficials d’un centre de la Universitat de Barcelona per integrar-hi els programes 

propis. Els cursos propis (màsters, cursos de postgrau) són programes de formació que 

desenvolupen competències d’un nivell superior al de grau, amb una clara orientació 

professionalitzadora. La flexibilitat en el disseny i organització d’aquests programes, així com els 

professionals als qui s’adreça, fan que els elements sobre els que s’ha de sustentar un sistema de 

garantia de la qualitat difereixin dels que es tenen en compte en els programes de formació oficials. 

Això implica, entre d’altres coses, la definició de nous procediments específics de qualitat i la 

identificació d’indicadors adequats per poder fer una anàlisi dels programes, amb l’objectiu de la 

millora contínua. Per al desenvolupament d’aquest treball s’analitzarà el sistema de garantia de la 

qualitat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona; es 

recollirà la opinió de persones implicades en la gestió i desenvolupament dels cursos propis 

d’aquest centre en relació a la qualitat; s’analitzaran les característiques dels cursos propis; i a partir 

d’aquesta informació i de bibliografia sobre sistemes de gestió de la qualitat es farà una proposta 

d’adaptació del sistema de gestió de la qualitat.    

 

PARAULES CLAU  

Sistema de garantia de qualitat - Indicadors de qualitat - Estàndards de qualitat - Cicle PDCA - Millora 

de la qualitat - Cursos propis 
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2.  FONAMENTACIÓ TEÒRICA I CONCEPTUAL  

 

La globalització, el progrés tècnic i els canvis demogràfics han donat un nou sentit a la formació 

continuada, el que també s’anomena Life-Long Learning (LLL). Una part important de les persones 

es troben cada dia davant nous reptes que requereixen actualitzar coneixements i competències i, 

per tant, necessiten que les institucions públiques i les entitats privades tinguin una oferta de 

formació adequada als seus interessos. A la Unió Europea, la formació continuada va començar a 

ser considerada un element clau en la formació dels ciutadans a mitjans de la dècada dels 90 del 

segle passat; primer dins les polítiques per desenvolupar la formació professional, si bé ben aviat 

es va veure la seva importància en un marc més ampli que requeria establir uns criteris comuns per 

ordenar els diferents tipus i nivells de formació (Elken, 2015). El 2018 aquest marc es trobava ja ben 

establert i la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea l’havien subscrit (European Comission, 

2018). 

Aquesta realitat té un impacte clar en les institucions d’educació superior. I és així com a més dels 

programes de formació oficials -els que estan institucionalitzats en els nivells de grau, de màster i 

de doctorat- les universitats dissenyen altres formats de programes de formació. Actualment, la 

formació continuada és un element important en les línies estratègiques de les universitats. Dintre 

d’aquest apartat, ampli i divers, es troben els màsters i postgraus propis, que són programes de 

formació dissenyats amb una voluntat clarament professionalitzadora. Les institucions europees de 

l’àmbit de l’educació superior indiquen que les universitats han de tenir establerts sistemes de 

garantia de la qualitat en tots els seus àmbits, i això inclou la formació continuada. Només així es 

pot sistematitzar l’anàlisi de les desviacions sobre la planificació i els objectius de qualitat que 

s’imposa un curs determinat i plantejar propostes de millora. 

Els sistemes de garantia de la qualitat estan plenament consolidats en l’educació superior més 

convencional, però no és així encara en els programes de formació continuada, on aquesta 

necessitat també hi és. Aquesta realitat és objecte de debat en el si de l’associació europea 

d’agències de qualitat (ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education). 

Aquesta institució és sensible a la necessitat de desenvolupar sistemes per a l’assegurament de la 

qualitat en el camp de la formació continuada, per millorar la transparència i la comparabilitat dels 

programes. Al workshop que es va portar a terme a Bonn l’any 2011 (ENQA, s.d.) es va debatre el 

marc per a l’assegurament de la qualitat que s’hauria d’aplicar a aquests programes  de formació i 

es va discutir sobre l’adaptació dels estàndards i directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior 

(EEES) a les exigències de la formació continuada (els ESG). Aquest document diu textualment que 

“un marc d’assegurament de la qualitat per a formació al llarg de la vida només pot assolir els 
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resultats esperats si les institucions d’educació superior i altres proveïdors no acadèmics incorporen 

aquesta formació a la seva estratègia i cultura de qualitat interna. Això implica analitzar novament 

l’aplicació del concepte de qualitat i especificar quines eines són necessàries per assolir els objectius 

dels cursos oferts” (ENQA, s.d., p.2). 

A Espanya, els programes oficials de formació (graus i màsters) tenen l’obligació de tenir un Sistema 

de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), tal com disposa el Reial Decret que ordena els 

ensenyaments universitaris oficials adaptats a l’EEES (RD 1393/2007). En el context universitari, un 

SGIQ té com a objectiu la millora contínua i el retiment de comptes. Els cursos propis no tenen 

l’obligació de disposar d’un SGIQ, ni de passar per un procés d’avaluació externa ex ante  (verificació 

en els cursos oficials) o ex post (el que porta a l’acreditació dels programes). Això no treu que hi 

hagi una clara voluntat d’incorporar els mateixos sistemes de control, per garantir la màxima 

transparència i qualitat. Així, la xarxa de formació permanent de les universitats espanyoles 

(RUEPEP) aposta clarament per la incorporació dels cursos propis als SGIQ. És interessant esmentar 

el document elaborat l’any 2010 pel Consejo de Universidades (Consejo de Universidades, 2010) en 

el que es posen les bases de com ha de ser un sistema de qualitat per a cursos propis i proposa una 

sèrie d’indicadors. La mateixa RUEPEP l’any 2015 va acordar prioritzar l’establiment dels SGIQ per 

a la promoció i estabilització dels programes propis de les universitats espanyoles. A la reunió de 

l’assemblea general de 8 de maig de 2015 (RUEPEP, 2015) es varen consensuar deu punts bàsics 

com a punt de partida per al desenvolupament d’un procediment per sotmetre els títols propis a 

acreditació externa. Entre aquests punts hi ha la necessitat de desenvolupar un SGIQ per a títols 

propis, que ha d’incloure mecanismes d’avaluació interna de les propostes de nous cursos, als quals 

han de seguir sistemes d’avaluació externa. 

La realitat, però, és que en molts casos estem encara en una situació de declaració d’intencions. La 

major part de les universitats d’Espanya no tenen integrats els cursos propis en els seus sistemes 

de garantia de qualitat. D’altra banda, el model de gestió també difereix segons la institució. Així 

ens trobem amb tres tipologies organitzatives (Consejo de Universidades, 2010) en funció de si la 

formació continuada es gestiona de forma integrada amb la formació oficial de postgrau, de forma 

integrada amb tota la formació oficial, o de forma separada. Això determina en gran part la manera 

com s’organitzaran els processos de gestió de la qualitat. Així per exemple, la Universidad de Alcalá 

(Universidad de Alcalá, 2012) té una escola de formació continuada que gestiona el postgrau oficial 

i el propi i té un SGIQ que dona cabuda a les dues tipologies de programes. En el cas de la 

Universidad de Sevilla (Universidad de Sevilla, 2008), en canvi, hi ha una escola de postgrau que 

gestiona només els cursos propis. En aquest cas, el SGIQ és el sistema d’assegurament de la qualitat 

de la pròpia escola de postgrau, i cada programa de formació té el seu SGIQ. 
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A la Universitat de Barcelona els centres organitzen i imparteixen els cursos propis i en fan la major 

part de la gestió acadèmica. L’Agència de Postgrau estableix els criteris acadèmics i els mecanismes 

de seguiment i control aplicables a aquests cursos a fi que l’oferta pròpia tingui el rigor acadèmic i 

el control extern necessari per al seu reconeixement acadèmic i social a tots els efectes (Agència de 

Postgrau, UB, 2007). També fa una part de la gestió dels cursos, en tot allò que és transversal.  

Una pregunta que ens hem de fer és què entenem per qualitat en el cas dels cursos propis. Podem 

definir qualitat de forma genèrica com l’ideal al que volem que arribi un determinat producte o 

procés en el sentit d’assolir les cotes màximes d’eficàcia i eficiència (Garvin, 1988). Aquesta 

definició genèrica es pot prendre com a punt de partida per definir la qualitat de l’objecte que 

volem avaluar: els programes propis d’un centre d’educació superior. I dins d’aquest marc general 

cal incloure no només els aspectes purament acadèmics sinó també tota la gestió que comprèn.  

Els cursos propis es proposen i dissenyen a partir de les demandes de la societat, amb uns objectius 

clars que entronquen amb el component professionalitzador que tenen molts d’aquests cursos. En 

aquest context, la qualitat implica l’adequació del plantejament dels programes al mercat laboral, 

l’encaix amb el que necessiten els estudiants més enllà de la formació bàsica que ja han rebut en 

estudis previs. Aquí pren tot el sentit la perspectiva de qualitat “fitness for purpose” formulada per 

Harvey i Green (1993), així com la de l’adequació al mercat laboral (Rodríguez, 2013a). 

Però també cal tenir en compte que, sobretot en les universitats públiques, cal poder formar els 

estudiants amb els recursos de què es disposa. Més endavant s’expliquen les característiques 

organitzatives d’aquests programes, que sempre comporten l’autofinançament. Per tant, els 

programes han de ser sostenibles econòmicament. Això implica que en el seu disseny s’han 

d’aplicar criteris d’eficiència (“value for money”, Harvey i Green, 1993), sense deixar de banda els 

aspectes purament organitzatius i de gestió, que han de tenir en compte els diferents grups 

d’interès: els estudiants, el professorat, les persones i òrgans de gestió encarregats del 

desenvolupament del curs.  
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3.  CONTEXTUALITZACIÓ i JUSTIFICACIÓ 

 

La Universitat de Barcelona té interès en incorporar els programes propis de formació al sistema de 

garantia interna de la qualitat dels centres, i és aquest el punt de partida de la proposta del TFM. 

Per acotar l’abast del treball, s’ha triat un únic centre, on es farà l’estudi detallat dels programes 

propis i com s’hauria de modificar el plantejament general del SGIQ perquè aquests programes hi 

quedin inclosos. 

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació imparteix actualment set màsters oficials, amb 

una clara vocació d’especialització, en molts casos orientats a la recerca. Pel que fa a l’organització 

de cursos propis, la Facultat té una trajectòria molt consolidada amb programes que porten ja 20 

edicions. L’oferta és molt variada i inclou màsters, diplomes de postgrau, títols d’expert i cursos 

superiors universitaris, tots ells amb una clara orientació professionalitzadora. Actualment aquests 

programes de formació no formen part de cap sistema de garantia de la qualitat. Tampoc es poden 

integrar directament al SGIQ vigent, donat que les perspectives i dimensions de la qualitat no són 

les mateixes i els plantejaments organitzatius, tampoc. 

 

4.  OBJECTIUS  

 

L’objectiu general del projecte és adaptar el SGIQ de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 

l’Alimentació de la UB perquè inclogui els cursos propis de màster i postgrau. 

Objectius específics 

• Fer una anàlisi comparativa de l’organització acadèmica i dels principals processos de gestió 

dels màsters oficials i dels cursos propis.  

• Descriure la situació actual dels SGIQ que s’apliquen als cursos propis a les universitats 

públiques d’Espanya. 

• Revisar el SGIQ del centre on es portarà a terme aquest treball d’aplicació i identificar quins 

són els processos implicats en el desenvolupament i gestió dels cursos propis. Per 

desenvolupar aquest objectiu es comptarà amb l’opinió de persones que formen part de 

diferents grups d’interès: membres de l’equip directiu del centre, directors, gestors i 

administratius dels cursos. 
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• Adaptar una mostra dels procediments vigents per tal que els cursos propis s’hi vegin 

reflectits. Quan s’escaigui, elaborar procediments nous per aquesta modalitat de cursos.  

• Identificar i dissenyar indicadors que permetin analitzar els resultats dels diferents 

procediments que s’avaluen i fer-ne una anàlisi tècnica.  

El resultat d’aquest treball serà la base conceptual i metodològica per a l’elaboració de la guia del 

sistema de garantia de la qualitat per a cursos propis de la Facultat. 

 

5.  DISSENY METODOLÒGIC  

 

El projecte que es planteja és un projecte pràctic i d’aplicació, orientat a resoldre la necessitat 

d’incorporar els programes de formació propis de la universitat al sistema de garantia de la qualitat 

dels centres. Dintre d’aquesta modalitat de projecte, l’enfoc és el de detecció de necessitats i la 

proposta d’implementació. D’una banda, es farà l’anàlisi de les característiques dels programes 

propis quant a organització, tipologia del professorat i especificitats de la gestió; d’altra banda es 

farà la proposta de disseny i desenvolupament del sistema de gestió de la qualitat en un entorn en 

el que fins ara no s’han fet actuacions en aquest sentit.  

Els centres de la Universitat de Barcelona tenen un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat1 per 

a les titulacions oficials ben consolidat i certificat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya (AQU). Aquest sistema està dissenyat pensant en les titulacions oficials i, en 

conseqüència, alguns processos i procediments s’han d’adaptar a les característiques dels 

programes propis. Des d’aquest punt de vista, el treball està orientat a l’adaptació d’un SGIQ ja 

establert. Per exemple, la manera en que es dissenya, es proposa i s’aprova una nova titulació és 

molt diferent en el cas d’un curs propi que en el cas d’un programa oficial, i el SGIQ que s’aplica no 

ho contempla. Cal fer l’exercici de determinar les dimensions i les perspectives sota les que triar els 

elements objecte d’avaluació i incorporar aquests nous elements al sistema. A partir d’aquí 

s’elaborarà una proposta de solució, que inclourà la identificació dels indicadors més adequats per 

poder analitzar i avaluar aquesta tipologia de programes amb l’esperit de millorar-los. 

Els agents destinataris de la solució que es plantegi en el treball són els responsables acadèmics i 

els gestors dels cursos propis, que hauran d’aplicar els procediments de qualitat. Els beneficiaris 

 
1 A la Universitat de Barcelona s’ha optat per la denominació de Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, 
representat per les sigles SAIQU. 
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últim seran els estudiants, ja que el propòsit final és la millora contínua del sistema (dels programes 

de formació i de la seva gestió).  

El mètode utilitzat pel desenvolupament de la recerca és mixt, ja que combina diferents estratègies 

per obtenir i analitzar la informació. Així, s’ha fet una cerca d’informació als webs de totes les 

universitats públiques d’Espanya, que ha derivat en la construcció d’una base de dades amb els 

enllaços a les normatives dels cursos propis, els sistemes de gestió de la qualitat i els òrgans que 

gestionen els cursos propis (en el cas que hi hagi organismes específics per a aquesta qüestió). 

D’altra banda, la part del treball d’aplicació més específica ha requerit la recol·lecció d’informació 

a partir d’entrevistes semiestructurades i fitxes documentals.  Per centrar i argumentar el treball 

en el seu conjunt s’ha fet la cerca bibliogràfica pertinent a les bases de dades de l’àmbit social on 

s’inscriu aquesta temàtica. 

Etapes del procés 

 Anàlisi comparativa entre l’organització dels màsters i postgraus propis i la dels màsters 

oficials. 

 Es recollirà i analitzarà la informació disponible sobre l’organització i gestió dels cursos 

propis a les universitats públiques d’España, amb un èmfasi especial en com s’avalua la 

qualitat en sentit ampli. 

 Revisió del mapa de processos i dels procediments vigents en el SGIQ de la Facultat de 

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 Debat amb els responsables de qualitat del centre i els directors dels màsters propis 

per identificar els elements a valorar de les diferents dimensions de la qualitat. Aquests 

elements es tindran en compte per adaptar el sistema de garantia de la qualitat a la 

nova realitat.  

 Revisió de procediments. Es tindrà en compte el resultat del punt anterior per 

incorporar als procediments actuals les especificacions corresponents als cursos propis, 

o bé elaborar nous procediments.  

 Revisió d’indicadors. Es portarà a debat la llista d’indicadors dels procediments que es 

desenvolupin en profunditat. S’elaborarà un instrument per facilitar l’anàlisi dels 

indicadors.   

 Elaboració final dels procediments.  
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6.  ASPECTES ÈTICS 

 

L’autora es compromet amb els valors i principis que es manifesten al codi ètic de la UOC (UOC, 

2017), amb especial atenció als punts 9.c i 9.d sobre confidencialitat de les comunicacions privades 

i autoria intel·lectual dels documents consultats.  

El desenvolupament d’aquest projecte d’aplicació inclou la realització de reunions i debats en les 

que es recolliran opinions que es tindran en compte en l’elaboració del sistema de garantia interna 

de la qualitat per a cursos propis. Es demanarà de forma expressa la conformitat en participar en el 

projecte, que es farà constar al resum de la reunió, i es mantindrà l’anonimat de les intervencions. 

La informació que es consultarà serà informació pública. Es tindrà especial cura en la utilització de 

la informació consultada, evitant qualsevol forma de frau o plagi. Quan es copiïn fragments d’algun 

document s’indicarà de forma adequada al text. 
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7.  RESULTATS 

 

7.1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ. CARACTERÍSTIQUES I SISTEMES DE QUALITATS DELS CURSOS 

PROPIS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES D’ESPANYA 

7.1.1 Els programes propis de formació. Similituds i diferències respecte dels programes 
oficials 

La Llei Orgànica d’Universitats (LOU, 2001), en virtut de l’autonomia universitària, permet que les 

universitats organitzin programes d’estudis propis (Article 2.2.g). En aquesta llei, a l’article 31 sobre 

garantia de la qualitat s’indica que la promoció i la garantia de la qualitat és un fi essencial de la 

política universitària i que cal establir criteris comuns en aquest tema per avaluar els ensenyaments 

que porten a l’obtenció de diplomes i títols propis. Hi ha doncs un marc general on els títols propis 

s’hi poden trobar representats.  

Els títols propis responen a demandes de sectors econòmics i socials que no troben resposta als 

estudis oficials. D’altra banda, l’estructura obligada dels ensenyaments oficials pel que fa a 

organització i contractació del professorat entra en conflicte amb el desenvolupament de 

programes de formació professionalitzadors, que requereixen d’una flexibilitat que no permeten 

els programes oficials. Hi ha, doncs, aspectes de les dues tipologies de cursos que han de ser tractats 

de forma diferent a l’hora de dissenyar un sistema de garantia de la qualitat.  

Tot seguit es fa una anàlisi comparativa d’alguns d’aquests aspectes, com a justificació del 

tractament diferent que han de tenir en el SGIQ. Per fer aquesta anàlisi s’han considerat les 

universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Alcalá i 

Universidad de Sevilla. Aquesta petita mostra inclou universitats de comunitats autònomes 

diferents i amb grandàries diverses (la URV i la UA tenen una mida mitjana pel que fa a estudiants, 

mentre que la US i la UB són grans, amb un nombre d’estudiants comparable). Un element que ha 

estat decisori és que les tres universitats triades tenen dissenyat un SGIQ per a cursos propis. A la 

taula 1 es mostren les dades de l’alumnat. 
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TAULA 1. Estudiants de grau, de màsters oficials i de cursos de postgrau propis a la UB, URV, UAH i 
US  

 Universitat de 
Barcelona 

Universitat Rovira 
i Virgili 

Universidad de 
Alcalá 

Universidad de 
Sevilla 

Nombre d’estudiants 
de grau 

42.377 11.141 15.632 49.576 

Nombre d’estudiants 
de màsters 
universitaris 

5.662 1.358 4.024 5.450 

Nombre d’estudiants 
de programes de 
postgrau (propis) 

9.147 

(màsters propis, cursos 
d’especialització/postgrau 

i cursos d’expert) 

4.348 

(formació 
permanent) 

8.411 

(estudios propios y 
formación continua) 

3.854 

(posgrado y otras 
enseñanzas propias) 

Font: Plana web de les quatre universitats referenciades, apartat “La universidad en cifras”. 

 

Diversitat en els títols propis 

Un primer element a tenir en compte és que quan parlem de títols propis estem davant de 

tipologies diverses, a diferència dels títols oficials on hi ha tres nivells perfectament definits: grau, 

màster i doctorat. En el cas dels cursos propis, l’acord del Pleno del Consejo  de Universidades de 6 

de juliol de 2010 estableix els criteris que permeten unificar els diferents tipus de cursos propis. En 

aquest document queden definits els títols de màster i els diplomes d’especialització, que 

requereixen de titulació universitària prèvia, i altres títols i certificacions que no tenen aquest 

requeriment.  

Els títols propis de màster han de tenir una durada mínima de 60 crèdits, han de tenir una durada 

d’almenys un curs acadèmic, han d’existir plans docents clarament definits i és obligatori un treball 

final (TFM) per obtenir la titulació. En el cas dels diplomes d’especialització, es tracta de titulacions 

de 30 crèdits o més i cal que compleixin amb els mateixos criteris que els màsters, sense la 

obligatorietat del TFM. Aquestes dues tipologies estan consolidades, tal com es desprèn de les 

normatives de cada universitat. A partir d’aquí cada universitat estableix la seva normativa per 

regular els procediments de presentació, d’aprovació, d’organització acadèmica i de gestió 

pressupostària. 

En el cas d’altres títols i certificacions, hi ha diversitat. A la taula 2 es presenta una taula comparativa 

de la denominació de les diferents tipologies de cursos propis en les quatre universitats estudiades. 

Un aspecte a tenir present és que els màsters propis, en no conduir a l’obtenció d’una titulació 

oficial, no donen accés al doctorat. Tot i ser un fet menor, influeix en el perfil d’entrada de 

l’alumnat, ja que els graduats que volen continuar amb una carrera científica no poden fer-ho 
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seguint aquesta via. D’altra banda, encaixa amb el fet que són cursos majoritàriament 

professionalitzadors. 

 

TAULA 2. Modalitats de cursos propis 

Consejo de 
Universidades 

Universitat de 
Barcelona 

Universitat Rovira 
i Virgili 

Universidad de 
Alcalá 

Universidad de 
Sevilla 

Postgrau propi 

≥ 60 ECTS - Título 
propio de Máster  
≥ 30 ECTS - Diploma 
de especialización 

− Màster 
 

− Diploma 
d’especialització 

− Títol propi de 
Màster 

− Títol propi de 
Diploma de 
Postgrau 

− Título propio de 
Máster 

− Título propio de 
Especialización 

− Título de Máster 
propio 

− Diploma de 
Especialización 

Altres cursos de formació continuada 

Otra oferta formativa 
propia 

− Expert 

− Curs superior 
universitari 

− Diplomes d’extensió 
universitària 

− Certificat d’extensió 
universitària 

− Cursos de 
formació contínua 

− Título propio de 
Experto  

− Cursos de 
formación 
continua 

− Diploma de 
experto 

− Diploma de 
formación 
continua 

Font: Consejo de Universidades (2010), Universitat de Barcelona (2016), Universitat Rovira i Virgili (2018), Universidad de 
Alcalá (2016), Universidad de Sevilla (2019)  

 

Proposta i aprovació dels programes de formació 

Els ensenyaments universitaris oficials es concreten en plans d’estudis elaborats per les 

universitats, que han de ser autoritzats per la Comunitat Autònoma  i ser verificats pel Consejo de 

Universidades (avaluació ex ante). En el cas de la Universitat de Barcelona, la iniciativa per 

desenvolupar un màster oficial surt de les facultats, que han d’elaborar la memòria prescriptiva. La 

Junta del Centre l’aprova i el Consell de Govern en dona el vist i plau.  Els títols oficials s’inscriuen 

al Registro de Universidades, Cursos y Títulos (RUCT) i dos anys després de la finalització del primer 

cicle d’implantació han de passar per un procés d’avaluació ex post fet per una agència d’avaluació 

externa, que emet el certificat d’acreditació.  

La situació en el cas dels programes propis és considerablement diferent. La iniciativa pot sorgir de 

departaments, instituts universitaris, centres, vicerectorats, o fins i tot a proposta d’un professor 

de forma individual, tot depenent de la universitat que es consideri. Cada universitat en el 

reglament o la normativa que regula els cursos propis n’estableix les condicions. Aquesta diferència 

determinarà situacions diferents pel que fa al sistema de garantia interna de la qualitat, ja que els 

procediments que ordenen el disseny i aprovació dels cursos no podran ser els mateixos. 
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Les unitats que gestionen la formació continuada obeeixen a diferents models organitzatius 

(Consejo de Universidades, 2010). Es pot simplificar en dues tipologies: universitats en que no hi ha 

una estructura centralitzada i els centres (en sentit ampli) gestionen els cursos de postgrau; i 

universitats que tenen estructures que constitueixen unitats independents especialitzades que 

participen en una part important de la gestió d’aquests programes. Aquest segon model és el que 

va adoptar la Universitat de Barcelona amb la constitució l’any 2004 de l’Agència de Postgrau com 

a unitat independent. També és el model de les tres universitats que s’han revisat per fer aquesta 

reflexió: la Universidad de Sevilla, amb el Centro de Formación Permanente; la Universidad de 

Alcalá, amb la Escuela de Posgrado; i la Universitat Rovira i Virgili, amb el Centre de Formació 

Permanent. 

Aquestes unitats participen en el procés d’aprovació dels cursos, en el sentit de revisar les 

propostes i fer-ne l’informe favorable. En el cas de la Universidad de Sevilla i la Universitat Rovira i 

Virgili les propostes són finalment aprovades pel Consell de Govern de la universitat; en el cas de la 

Universidad de Alcalá aquesta funció la fa la Comisión de Estudios Propios, comissió delegada del 

Consejo de Gobierno; en el cas de la Universitat de Barcelona, és el Consell Executiu de l’Agència 

de Postgrau qui revisa i aprova els cursos, per delegació del Consell de Govern. 

Partenariat i professorat 

Sovint es dona el cas de cursos propis que es fan en col·laboració amb organismes o institucions 

externes. Aquest fet determina alguns aspectes organitzatius dels cursos, que els diferencien 

clarament dels programes de formació oficials. Per exemple, implica la formalització d’un conveni 

de col·laboració on s’estableixen i es formalitzen les condicions de participació. També pot implicar 

la participació d’una persona de l’entitat externa en la direcció del curs. 

El capítol del professorat és un dels aspectes de més rellevància a l’hora de diferenciar els 

programes oficials dels programes propis, ja que el fet que siguin cursos molt dirigits al 

desenvolupament professional implica la necessitat de potenciar la incorporació en el quadre 

docent de professionals en actiu especialitzats en la temàtica del curs. En conseqüència, la qualitat 

del professorat no s’establirà seguint els mateixos indicadors que en els cursos oficials, on es dona 

una gran importància a la formació i activitat científica. Aquí prevaldrà més l’experiència 

professional. La contractació de professorat extern és aquí molt rellevant i en general el sistema 

presenta una elevada flexibilitat en aquest aspecte. Un punt comú de les diferents normatives 

reguladores consultades és que la docència que fan els professors de la universitat en els cursos 

propis no computa en el pla de dedicació del professorat, atès que aquestes hores es retribueixen 

a càrrec del pressupost del curs. 
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Règim econòmic 

Els títols propis s’han d’autofinançar íntegrament. Aquesta condició és general a totes les 

universitats, fins i tot hi ha normatives que expliciten que no poden utilitzar-se fons del pressupost 

ordinari per finançar totalment o parcialment aquests estudis (la Universitat de València, per 

exemple). Com a conseqüència, quan es planteja un nou curs propi o la renovació d’un curs, el 

director ha de presentar una memòria econòmica amb un equilibri entre ingressos i despeses. 

Aquest aspecte no forma part de les funcions dels coordinadors o caps d’estudis dels màsters 

oficials, ja que la gestió econòmica és responsabilitat del centre i de la universitat en el seu conjunt, 

seguint els procediments generals que corresponen. En conseqüència, els reglaments consultats 

desenvolupen l’apartat d’ingressos i despeses en detall i en tots els casos estableixen l’anomenat 

cànon universitari, l’overhead, en que la universitat rep un percentatge dels ingressos totals del 

curs en concepte de despeses derivades de la gestió i funcionament i d’ús de la imatge de la 

universitat.  

És per això que no ha d’estranyar que els preus d’aquests cursos no estiguin sotmesos als mateixos 

barems que els cursos oficials, que en cas de les universitats públiques venen fixats per la Comunitat 

Autònoma dins dels límits que estableix la Conferencia General de Política Universitaria. En general 

és el Consell Social de cada universitat l’òrgan que determina el preu del crèdit o bé fixa els criteris 

per determinar els preus dels cursos de postgrau i d’extensió universitària. 

Memòria acadèmica. Anàlisi comparativa oficials vs propis 

Pel que fa a la memòria acadèmica, hi ha un clar paral·lelisme entre els requeriments de la memòria 

per sol·licitar la verificació dels títols oficials i els apartats que ha de contenir la memòria per 

sol·licitar un títol propi, tot i que en el segon cas és més simple. En el cas de la sol·licitud de 

verificació de Títols Oficials, el RD 1393-2007 detalla els diferents els apartats, amb una explicació 

del seu contingut; en el cas dels cursos propis, les indicacions són molt més generals. Tot seguit es 

presenta la relació dels apartats de què han de constar les memòries. En cursiva es comenten les 

particularitats dels cursos propis.  

1. Descripció del títol 

2. Justificació. Cal argumentar l’interès acadèmic, científic o professional de la titulació i cal 

descriure els procediments de consulta utilitzats per a l’elaboració del pla d’estudis. 

Aquest apartat no és prescriptiu a la memòria dels títols propis 

3. Objectius. Dins d’aquest apartat es demana d’explicitar les competències generals i 

específiques i s’indica que cal garantir les competències bàsiques que figuren al Marc 

Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) per al nivell de màster, que 
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provenen dels descriptors de Dublín acordats per als diferents nivells de l’educació superior 

(grau, màster i doctorat) pels estats membres de la Unió Europea (Joint Quality Initiative, 

2004). 

S’inclou aquest apartat de forma comparable. Segons la universitat es fa referència 

a les competències bàsiques del MECES (és el cas de la Universitat Rovira i Virgili). 

4. El sistema d’accés i admissió dels estudiants 

S’inclou aquest apartat de forma comparable 

5. La planificació del programa. A la memòria de sol·licitud de verificació aquest apartat té 

un pes important. Aquí cal desenvolupar l’estructura de l’ensenyament. Això inclou la 

denominació dels mòduls, amb els crèdits corresponents, l’organització temporal i el 

caràcter obligatori o optatiu de les matèries. També cal especificar els procediments per a 

l’organització de la mobilitat dels estudiants i la descripció dels mòduls o matèries que 

constitueixen l’estructura del pla d’estudis, incloent les pràctiques externes i el treball fi de 

màster. 

En el cas de la memòria per sol·licitar cursos propis, totes les universitats inclouen 

aquest apartat, però amb uns requeriments molt menys exigents, i diversos segons 

la universitat consultada. On hi ha coincidència és en l’obligatorietat d’incloure un 

apartat on s’especifiquin els sistemes d’avaluació. 

6. El personal acadèmic 

S’inclou aquest apartat de forma comparable 

7. Els recursos materials i serveis 

S’inclou aquest apartat, sense especificacions 

8. Els resultats previstos 

No aplica 

9. El sistema de garantia de la qualitat. Al reial decret s’indiquen els elements bàsics que hi 

han de formar part: responsables, procediments d’avaluació i millora de la qualitat de 

l’ensenyament i del professorat, procediments per garantir la qualitat de les pràctiques 

externes i els programes de mobilitat, procediments per analitzar la inserció laboral i la 

satisfacció general amb el programa, procediments per a l’anàlisi de la satisfacció dels 

diferents col·lectius implicats. 

En el cas dels cursos propis, les possibilitats són diverses. A l’apartat 7.1.2 d’aquesta 

memòria s’analitza amb detall aquest punt. 
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10. El calendari d’implantació  

No aplica 

Finalment, a les memòries dels cursos propis cal fer esment de les entitats col·laboradores i els 

convenis de col·laboració que es poden establir.  Aquest punt no forma part de la memòria de 

verificació dels títols oficials. 

 

7.1.2 Garantia de la qualitat als cursos propis. Situació a les universitats públiques 
d’Espanya 

Tal com s’ha introduït al primer apartat d’aquesta memòria, la RUEPEP ―organització que aplega 

els responsables de la formació continuada de les universitats espanyoles― fa una clara aposta pel 

desenvolupament de sistemes de garantia de la qualitat per a les titulacions pròpies de postgrau. 

La revisió de les normatives i reglaments de les universitats públiques d’Espanya en referència als 

ensenyaments propis mostra aquesta voluntat, però es queda sovint en una declaració 

d’intencions.  

S’ha recollit la informació sobre el tractament que fan les diferents universitats de l’assegurament 

i l’avaluació de la qualitat dels cursos propis. A l’annex 1 d’aquesta memòria es presenta una taula 

amb l’extracte de la normativa referent a aquest punt de les 50 universitats públiques d’Espanya 

(Figura 1). L’annex també recull evidències dels sistemes de gestió de la qualitat de les universitats, 

on en alguns casos s’ha revisat la informació disponible dels SGIQ dels màsters oficials, en 

contraposició a la situació dels cursos de postgrau propis.    

Les diferents situacions que trobem en el tractament de la qualitat dels cursos propis a les 

respectives normatives es poden resumir en els punts següents (veure Taula 3): 

 En alguns casos el reglament dels cursos propis no fa cap referència al desenvolupament 

d’un sistema de garantia de la qualitat o a l’aplicació d’eines per valorar-ne algun aspecte. 

 En altres universitats, la normativa indica que s’apliquen processos d’avaluació i 

d’exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. D’aquest redactat 

no es desprèn l’existència d’un sistema de gestió de la qualitat ben estructurat. En aquestes 

universitats no es troben evidències sobre l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat 

als cursos propis. Una situació semblant es dedueix en aquelles normatives on es diu que 

la universitat desenvoluparà un sistema intern de garantia de qualitat on s’integraran els 

ensenyaments propis per complir amb els objectius de qualitat de manera similar als 

cursos oficials. El temps verbal s’interpreta com una voluntat i no una realitat. 
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Figura 1. Distribució de les universitats espanyoles 

 

Font: Ministerio de Innovación y Universidades (2019) 

 

 També es troben exemples en que l’apartat que explica com ha de ser la memòria de 

sol·licitud d’un curs especifica que cal desenvolupar un apartat sobre el sistema de 

garantia de la qualitat. Però després no es troba cap referència que demostri l’existència 

d’aquest sistema. 

 Una altra situació freqüent és aquella en que no s’indica que hi hagi un SGIQ desenvolupat, 

però en canvi la normativa té un apartat on es fa referència als sistemes d’avaluació que 

estan en marxa: avaluació del professorat a partir de les enquestes als estudiants, revisió 

de les competències, etc.. 

De fet, en la pràctica totalitat de les universitats hi ha establert un sistema per demanar 

l’opinió dels estudiants sobre l’actuació docent del professorat i sobre el programa de 

formació en general. També trobem exemples en els que es demana l’opinió al professorat 
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i als gestors dels cursos. En molts casos l’aprovació de noves edicions dels cursos depèn 

d’una avaluació positiva del curs anterior. 

 D’altra banda, en diverses universitats és preceptiu que en finalitzar el curs s’elabori una 

memòria valorativa del desenvolupament del programa. Es podria assimilar aquest 

document a l’informe de seguiment de la qualitat dels cursos oficials, tot i que no sempre 

té l’estructura i apartats d’un autoinforme d’avaluació. Sovint l’apartat de propostes de 

millora ―un dels apartats de més rellevància― no es contempla.  

 Val a dir, però, que hi ha universitats que sí que tenen desenvolupat un SGIQ, o almenys 

això es dedueix de la informació disponible. És el cas de les universitats de: Alcalá, Huelva, 

Sevilla, Jaén, La Laguna, Málaga, País Basc, Internacional de Andalucía o Rovira i Virgili. Al 

reglament s’indica clarament l’existència del sistema, amb informació sobre les funcions 

de la comissió de qualitat o sobre els elements que es tenen en compte a l’hora de fer la 

valoració: satisfacció dels estudiants, acompliment docent, procés d’adquisició de 

competències, entre d’altres. En alguns  casos fins i tot es pot accedir al manual del sistema 

de garantia de la qualitat.  

En certa manera es pot considerar que la memòria de sol·licitud del títol propi correspon a la 

memòria de verificació dels cursos oficials. Normalment s’assenyala que l’oficina encarregada de la 

gestió dels títols propis en fa la revisió i l’aprova (normalment el Consell de Govern o l’òrgan en qui 

delega en fa l’aprovació definitiva). Així doncs es podria assimilar aquest acte a l’avaluació ex ante 

de les titulacions oficials. La gran diferència, però, es troba en l’organisme que la porta a terme, ja 

que en cap cas assenyala que sigui un organisme extern i tal com diu Rodríguez (2013b) “la 

autoevaluación institucional debe incluir la presencia de expertos ajenos a la pròpia universidad si 

se desea una correcta evaluación de la calidad intrínseca”.  
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TAULA 3. Situació dels SGIQ a les universitats públiques d’Espanya 

La normativa indica: A les universitats públiques: 

Hi ha un SGIQ desenvolupat 
 Es dedueix de la redacció de la normativa, o 
 En alguns casos hi ha accés directe al manual 

UAH – UHU – UJAEN – ULL – UMA – 
UPV – UNIA – URV – US  

S’indica que en acabar el curs cal lliurar una memòria valorativa 
del programa  

UBU – UCO - UGR – UIMP – UJI - 
ULPGC – UNICAN – UNIZAR – UPO - 
USAL – UVA  

A la normativa es fa referència a l’avaluació de la qualitat a 
partir d’enquestes als estudiants, als professors i a la revisió de 
competències. L’avaluació positiva és condició per a l’aprovació 
ulterior del curs 

UAB – UAM – UCA - UCM – UC3M - 
USC – UPF – UPCT – UPO   

La normativa diu que: 
 La universitat aplicarà processos d’avaluació similars als dels 

estudis oficials, o 
 Cal desenvolupar un apartat sobre SGIQ a la memòria, o 
 La universitat desenvoluparà un SGIQ on s’integraran els 

cursos propis 

UAL – UB – UDL - UEX – ULPG – UM 
– UNED - UNIZAR – UPCT - UPM – 
UPNA – URJC – UV   

La normativa diu que la universitat o la comissió corresponent 
establiran els controls de qualitat per als cursos propis que 
considerin adients 

UA – UDG – UIB - UMH - UNILEON – 
UNIOVI – UPC – UPV – UV   

No es troba cap referència a l’avaluació de la qualitat dels 
cursos propis 

UCLM – UDC - UNIRIOJA – UVIGO  

A l’annex 2 d’aquesta memòria es relaciona el nom de les universitats amb les sigles corresponents. 

 

7.2 ESTUDI D’UN CAS: EL POSTGRAU PROPI A LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE 

L’ALIMENTACIÓ 

 

A la Universitat de Barcelona, l’oferta de cursos propis de formació és molt àmplia. Atenent 

únicament a les tipologies de màster i de cursos d’especialització (veure taula 2) els centres propis 

de la UB ofereixen actualment 283 cursos (https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/ 

oferta_formativa/masters_propis/index.html). Tanmateix, la diversitat entre centres és gran i el 

ventall d’oferta també. Així, per exemple, la Unitat de Formació i Recerca de Medicina, de la 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, ofereix 65 cursos que s’inicien el curs 2019-20, mentre 

que altres centres no n’ofereixen.  

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació se situa en un terme mig, amb una oferta actual 

de sis màsters propis i dos cursos de postgrau de 30 crèdits. D’aquests vuit cursos, tres estan 

plenament consolidats i són els que s’han pres com a referència per al desenvolupament d’aquest 

treball. Es tracta del “Màster en Dermofarmàcia i Cosmetologia”, amb quinze edicions realitzades, 

el “Màster d’Ortopèdia per a Farmacèutics”, amb una trajectòria que es va iniciar el curs 2003-04 i 

https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/%20oferta_formativa/masters_propis/index.html
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/%20oferta_formativa/masters_propis/index.html
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el curs de postgrau “Coaching Nutricional i Nous Enfocaments en l’Atenció al Pacient”, que ja porta 

tres edicions. Es tracta de cursos presencials, amb una organització lliure que no està sotmesa als 

processos dels programes oficials i amb poca competència al nostre entorn. En els tres casos es 

tracta de programes de formació amb un elevat component professionalitzador.  

La Universitat de Barcelona, a través de l’Agència de Postgrau, publica la informació general dels 

cursos; i l’equip de coordinació de cada curs propi fa la difusió que creu oportuna a través de les 

eines de què disposa el centre o l’entitat amb qui està associada.  
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Font:  

− Unitat de Tecnologia Farmacèutica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, http://www.ub.edu /tecnofarm /tecnologia/masters-i-postgraus/#1526043552812-5ba0c4f2-
814c 

− Universitat de Barcelona / Màsters i postgraus propis, https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/D/201811558/index.html  

http://www.ub.edu/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/
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Font: 

− Col·legi de farmacèutics de Barcelona, https://www.cofb.net/documents/10186/8137487/ORTOPEDIAinfarma2019 _CAT+%282%29.pdf/17b7b81f-ea20-4a99-b63f-979a3a588ba4 

− Universitat de Barcelona / Màsters i postgraus propis, https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa /masters_propis/fitxa/O/201811719/index.html 

https://www.cofb.net/documents/10186/8137487/ORTOPEDIAinfarma2019
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa%20/masters_propis/fitxa/O/201811719/index.html
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Font: 

− Nutritional Coaching, http://www.institute.nutritionalcoaching.com/course-item/postgrado-en-coaching-nutricional-y-nuevos-enfoques-en-la-atencion-al-paciente/ 

− Universitat de Barcelona / Màsters i postgraus propis, https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa /masters_propis/fitxa/C/201811603/index.html 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa%20/masters_propis/fitxa/C/201811603/index.html


 

 

SGIQ per a títols propis  27 

 

 

7.2.1 Revisió del mapa de processos. Tria dels procediments a treballar 

El sistema de garantia interna de la qualitat als centres de la Universitat de Barcelona es coneix amb 

la denominació de SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) i parteix d’un marc de 

referència comú dissenyat i desenvolupat per l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. Aquest 

marc de referència té en compte les directrius del programa AUDIT per al disseny de sistemes de 

gestió interna de la qualitat de la formació universitària.  

El Servei de Qualitat Academicodocent d’aquesta agència va elaborar el mapa de processos dels 

centres, que es concreten en una sèrie de procediments que tenen com a objectiu facilitar i ordenar 

el conjunt d’activitats que giren a l’entorn dels programes de formació. Tenim aquí processos 

estratègics, vinculats a l’àmbit de responsabilitats de la direcció; processos clau, lligats directament 

al desenvolupament dels programes formatius; i processos de suport, que recolzen els processos 

clau, com són la gestió de recursos, del professorat o del personal d’administració i serveis, entre 

d’altres. Hi ha, a més, processos transversals relacionats amb els tres grups de processos esmentats. 

Aquests són l’anàlisi de resultats, les accions de comunicació adreçades als diferents grups d’interès 

i la revisió i millora de tot el sistema. Una part dels processos (i els procediments derivats) es 

generen, s’apliquen i revisen directament des de l’Agència de Polítiques i Qualitat, donat que 

afecten tot l’àmbit de la UB; són aquells codificats com PGQ. La resta (els PEQ) es generen, 

s’apliquen i revisen directament des dels centres, que tenen la capacitat d’adaptar-los a les seves 

peculiaritats. La Figura 2 presenta el mapa de processos del SAIQU de la Facultat de Farmàcia i 

Ciències de l’Alimentació. 

S’ha fet una anàlisi general del mapa de processos i dels procediments des de l’òptica dels cursos 

propis. En aquesta anàlisi s’ha comptat amb la opinió de persones que participen en la direcció i 

gestió dels cursos: els directors dels màsters i cursos de postgrau consolidats de la Facultat, els 

responsables acadèmics i de qualitat del centre i gestors dels cursos, amb un total de set persones.  

Fruit del debat del marc general d’actuació s’han considerat com a prioritaris una sèrie d’aspectes 

a treballar des de l’òptica de la qualitat. Aquests són: 

 Disseny i aprovació dels programes 

 Perfil d’ingrés, selecció i matrícula 

 Treball Fi de Màster 

 Personal docent i de suport 

 Satisfacció dels diferents col·lectius 
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La revisió del mapa de processos ha servit per identificar quins procediments donen resposta a les 

prioritats formulades, i així iniciar la tasca d’adaptació del SAIQU de la Facultat de manera 

ordenada. Aquests procediments són els següents (requadres vermells de la Figura 2): 

 Gestió dels programes formatius en el marc VSMA (PEQ-020)  

 Captació, admissió i matrícula d’estudiants de màster (PEQ-040) 

 Desenvolupament de l’ensenyament: metodologia i avaluació d’aprenentatges (PEQ-060) 

 Procés de publicació d’informació sobre titulacions (PEQ-140) 

En aquest treball i per la limitació del calendari de l’assignatura únicament s’han treballat els 

procediments PEQ-020 i PEQ-040. 

 

7.2.2 Situació inicial. Identificació dels elements a considerar en un SGIQ per a cursos 
propis 

Quan es considera l’avaluació d’un programa de formació, no només s’han de tenir en compte els 

aspectes acadèmics sinó també tots els elements que permeten un desenvolupament adequat dels 

processos complementaris; és a dir els sistemes de gestió. D’altra banda els cursos propis tenen 

una clara vocació professionalitzadora i per tant cal que s’ajustin a les demandes del sector al que 

van adreçats. A partir d’aquí es poden establir les perspectives sobre les que considerar el SGIQ 

(veure Taula 4). És la orientació cap a la professió la que dona sentit a considerar com a perspectiva 

l’encaix amb els objectius finals del curs (“fitness for purpose”, Rodríguez, 2013a). Aquesta 

perspectiva té com a conseqüència directa el disseny, l’organització acadèmica, la manera en què 

es fa la docència, les activitats d’aprenentatge, les activitats d’avaluació, i l’adequació del programa 

al mercat laboral. 

Una altra perspectiva a tenir en compte és l’eficiència del programa (“value for money”), ja que els 

cursos propis es financen amb les matrícules del curs, tal com s’ha comentat a l’apartat 7.1.1. El 

curs ha de ser econòmicament sostenible i això té com a conseqüència la necessitat d’un nombre 

mínim d’alumnes, que obliga a pensar molt bé com s’organitza el curs perquè sigui atractiu per als 

futurs estudiants i a tenir en compte els aspectes pràctics (calendaris, horaris ...) que facin que sigui 

compatible amb les activitats professionals de cadascú. Cal tenir present que generalment tots els 

participants en aquests cursos treballen.  

A les perspectives anteriors cal afegir-n’hi dues més, les que es refereixen a la satisfacció dels 

usuaris (a la taula 4 “en relació als estudiants”) i als processos de gestió i innovació. Si pensem, a 

més, que en un futur aquests cursos han de ser sotmesos als mateixos sistemes d’avaluació de la 

qualitat que els màsters universitaris, aquestes perspectives són també prioritàries. 
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Figura 2. Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Es marquen els procediments que es consideren prioritaris 
per al desenvolupament del SGIQ per a cursos propis. 

 

Font: adaptació pròpia del mapa de processos de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (UB). Disponible a: https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/gestio-de-processos 
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En un altre ordre de reflexió se situen les dimensions a considerar. Novament prenem com a 

referent l’obra de Rodríguez (2013c) i les dimensions que considera que s’han de tenir en compte 

per abordar la qualitat dels programes formatius: qualitat del context de referència, qualitat del 

sistema d’ingrés, qualitat d’entrada, qualitat del procés i qualitat del producte. És a partir 

d’aquestes perspectives i dimensions que s’ha fet la reflexió general sobre els elements que 

s’haurien d’avaluar i que d’una manera o altra hauran d’estar presents en els procediments de 

qualitat que es desenvolupin.  

La taula 4 presenta el resultat d’aquesta reflexió, que es tindrà en compte a l’hora d’afinar els 

procediments del sistema. 

Dintre d’aquest marc reflexiu s’ha fet una anàlisi DAFO sobre les conseqüències de la implantació 

d’un SGIQ en aquests programes. L’anàlisi DAFO té com a objectiu identificar les fortaleses i 

debilitats que té una organització determinada (anàlisi interna), les oportunitats que ofereix 

l’entorn i les amenaces a què està sotmesa l’organització (anàlisi externa). L’objectiu de fer una 

anàlisi DAFO és tenir elements per definir l’estratègia a seguir; és aquest el sentit en que s’ha fet 

l’anàlisi en aquest treball. Aquesta anàlisi ens ha servit per determinar, els punts forts i els punts 

febles a tenir en compte, amb quins entrebancs ens podem trobar i quines són les oportunitats de 

millora i projecció que això comporta. 

 
Figura 3. Anàlisi DAFO sobre la implantació d’un SGIQ per a cursos propis 

 

Elaboració pròpia 
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TAULA 4. Anàlisi de les perspectives i dimensions sobre les que desenvolupar un sistema de qualitat adaptat a programes propis de formació 

 

  
P E R S P E C T I V E S  

  En relació als objectius del 
curs 

En relació als estudiants En relació a l’eficiència i la 
sostenibilitat  

En relació als processos de 
gestió i innovació 

D
I

M
E

N
S

I
O

N
S

 

Qualitat del context de 
referència 

Com es dissenyen i aproven 
els cursos 

(PEQ-20) 

 Objectius concrets i clars, 
diferenciats dels que formen 
part d’altres màsters (oficials, 
no professionalitzadors) 

 El pla d’estudis encaixa amb els 
requeriments competencials 
dels professionals del sector 

 Oferta adaptada a les 
necessitats del col·lectiu a qui 
va adreçat el curs 

 Pla d’estudis complet, 
interessant i atractiu 

 Quins beneficis pot aportar el 
curs en l’activitat professional 
del col·lectiu a qui va adreçat? 

 Consens sobre la missió i la 
visió del Màster 

 Desenvolupament dels sistemes 
d’informació (web del curs) 

 Establiment d’un sistema de 
seguiment i revisió del 
programa d’estudis 

Qualitat potencial del 
sistema d’ingrés 

Captació d’estudiants. Perfil 
d’ingrés, selecció i matrícula 

(PEQ-40) 

Comunicació i difusió 

(PEQ-140) 

 Desenvolupament d’un 
sistema d’informació clar i 
complet (web) 

 Els alumnes potencials reben la 
informació amb temps suficient 

 Facilitat en el sistema de 
preinscripció 

 Accions informatives sobre el 
curs 

 Possibilitat d’accedir a algun 
sistema de finançament de la 
matrícula 

 Relació entre oferta i nombre 
d’estudiants matriculats 

 Mecanismes de preinscripció i 
matrícula 

 Desenvolupament dels sistemes 
d’informació (web del curs) 

 Atenció a l’estudiant a l’inici del 
màster 

Qualitat del professorat 
(contractació, formació del 
PDI) 

No hi ha un PEQ específic pel 
professorat. Els aspectes a 
avaluar es troben dins del 
PEQ-60 (Desenvolupament 
de l’ensenyament) 

 El professorat és especialista 
en els diferents aspectes que 
es tracten al curs 

 Tutors del TFM. Establiment 
d’un pla de treball per als 
professors que actuen com a 
tutors del TFM 

   El pressupost permet disposar 
del professorat especialista 
adequat per impartir la 
docència 

 Procés de selecció del 
professorat en base a criteris de 
qualitat 

 Pla de formació del professorat. 
Participació del professorat en 
les activitats de formació 
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al
it

at
 d

e
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ro
cé
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Organització  Anàlisi de l’organització del 
curs en termes acadèmics: 
calendari de classes, calendari 
de pràctiques, distribució de 
les activitats d’avaluació 

 Organització del TFM 

 Opinió dels alumnes en relació 
a l’atenció rebuda per la 
secretaria 

 El pressupost permet obtenir 
els recursos necessaris per 
realitzar unes bones pràctiques 

 L’organització acadèmica és 
compatible amb la 
disponibilitat de temps del 
professorat 

 Establiment de convenis de 
pràctiques 

 Establiment d’acords per fer 
pràctiques en laboratoris 
diversos de la UB 

 Anàlisi de l’aplicació del pla 
docent  

 Gestió de les activitats 
acadèmiques del curs 

Anàlisi funcional del 
programa 

 Encaix entre competències - 
objectius d’aprenentatge – 
activitats d’aprenentatge – 
activitats d’avaluació 

 Sistema d’avaluació dels 
mòduls ben desenvolupat 

 Introducció de metodologies 
docents i d’aprenentatge 
innovadores per assegurar un 
aprenentatge significatiu 

 Opinió dels alumnes en relació 
a l’actuació docent del 
professorat 

 Opinió dels alumnes en relació 
als continguts i l’organització 
del curs 

 Registre de les actuacions de 
tutorització (de titulació, 
d’assignatura, de TFM) 

 Els continguts que es 
desenvolupen al curs són 
actuals i donen resposta a les 
necessitats del col·lectiu a qui 
van adreçats i a les necessitats 
de la societat en aquest àmbit 

 Seguiment de l’actuació docent 
del professorat. Gestió de les 
enquestes 

 Establiment d’un sistema de 
garantia interna de la qualitat 
que tingui en compte el 
programa de formació i els 
processos de gestió 

 Manteniment d’un pla de 
millora 

Qualitat del producte  Satisfacció del professorat i 
dels gestors del curs un cop 
finalitzat el curs 

 Resultats obtinguts en el TFM 

 Grau de satisfacció amb el curs  Resultats acadèmics. 
Percentatge d’estudiants que 
han superat el curs (taxa d’èxit - 
taxa de rendiment) 

 Altres indicadors de resultats 

 Tancament acadèmic del curs. 
Sistema de gestió dels títols de 
màster 

 
Font: Elaboració pròpia. La taula incorpora el resultat de les reunions fetes amb persones implicades en la organització i gestió de cursos propis. 
- A cada dimensió s’indiquen els procediments específics de qualitat (PEQ) del mapa de processos a què fan referència.  
- No hi ha un PEQ específic per a la satisfacció dels col·lectius implicats. En el mapa de processos del SGIQ dels centres de la UB aquest aspecte es troba distribuït en altres PEQs. 
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7.2.3 La integració dels cursos propis al SGIQ del centre 

Anàlisi dels procediments específics de qualitat sota l’òptica dels cursos propis 

Del PEQ-020 al PEQ-021 - Aprovació dels programes propis 

El procediment PEQ-020 desenvolupa la gestió de programes formatius en el marc de la Verificació, 

Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) i no encaixa en la manera en que s’organitza el disseny 

i aprovació dels cursos propis. Per tant, en aquest cas s’ha optat des del principi per desenvolupar 

un procediment nou que s’ha codificat com a PEQ-021 amb el títol “Aprovació dels programes 

propis” i que té com a objectiu “Establir com la universitat i el centre garanteixen la qualitat del 

seus programes formatius amb la sistemàtica per al disseny, aprovació, planificació, revisió, 

modificació i extinció dels programes”. De forma similar es troben procediments sobre el disseny i 

aprovació dels programes propis a la Universidad de Alcalá, que té desenvolupat un sistema de 

garantia de la qualitat per a la Escuela de Posgrado, i a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

en que el SGIQ general dels centres té un “Procedimiento institucional para el diseño de los títulos 

propios”.  

A la Universitat de Barcelona els centres2 fan la proposta de cursos i l’Agència de Postgrau els revisa 

i els aprova, a través del seu Consell Executiu. És per això que s’ha comptat amb la col·laboració de 

les persones que treballen a l’Agència per debatre sobre el contingut d’aquest procediment. La 

reunió va tenir lloc el dia 30 de maig, entre les 10 i les 13 hores. A la reunió hi van participar tots els 

membres de l’Agència de Postgrau: directora, director acadèmic i adjunt a direcció, administrador, 

coordinador d’estudis i anàlisi, coordinadora d’innovació i qualitat (l’autora d’aquest treball) i les 

tres persones amb tasques administratives. D’aquesta manera es va poder comptar amb punts de 

vista diversos. Per analitzar el procediment i recollir les opinions es va seguir la tècnica de la 

discussió en grup focal en que es van analitzar els diferents apartats del procediment, tenint en 

compte especialment tot allò que té a veure amb el desenvolupament. Per agilitar aquesta tasca es 

va elaborar un instrument amb els punts crítics sobre els que s’havia de reflexionar en relació a com 

s’aproven els cursos propis. L’instrument consta d’unes taules en que es reprodueix el redactat 

actual (vàlid per als màsters universitaris) i es deixa l’espai per considerar la situació dels cursos 

propis. A més, i per ajudar a la reflexió, es va proporcionar una guia de reflexió amb preguntes a 

 
2 S’entén per centre o entitat responsable les facultats i escoles universitàries, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), 

l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), els instituts universitaris, els centres adscrits a la 
Universitat de Barcelona i les entitats de la Universitat de Barcelona i del Grup UB que imparteixin formació i que hagin 
estat autoritzades per l’òrgan de govern competent de la Universitat de Barcelona. (Normativa reguladora dels cursos de 
postgrau i d’extensió universitària. Agència de Postgrau, UB, 2016) 
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l’entorn del procés. Es presenta tot seguit la guia elaborada per al desenvolupament de les sessions 

de debat (Quadres 1a i 1b).  

 
QUADRE 1a 
 
GUIA PER A LA REVISIÓ DEL PEQ-020: Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) 
 
INDICACIONS:  
 
Aquest procediment s’ha de fer nou (PEQ-021) ja que l’original (PEQ-020) no encaixa en la manera en que 
s’aproven els cursos propis. 

Tot seguit es fa una proposta de procediment a partir del reglament dels cursos propis. S’envia en un 
document separat el PEQ-020 original, tal com està publicat a la plana web de la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació.  

Els requadres de color groc contenen les preguntes i elements de reflexió a tractar el dia de la reunió. 

OBJECTIU 

• Establir com la universitat i el centre garanteixen la qualitat del seus programes formatius amb la 

sistemàtica per al disseny, aprovació, planificació, revisió, modificació i extinció dels programes 

formatius. 

 

Aquest és el redactat original de l’objectiu.  

Pregunta: Té sentit mantenir els epígrafs “revisió” i “modificació”? 

Nova proposta: Establir com la universitat i el centre gestionen l’elaboració i aprovació de les propostes de programes 
formatius propis, amb la sistemàtica per al disseny, aprovació, planificació i extinció.   

DESENVOLUPAMENT 

Aquest apartat ha de contenir les indicacions que cal seguir per arribar a aprovar un curs propi. El text que 

segueix s’ha elaborat a partir de la normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària actual (Títol IV. 

Proposta i aprovació dels cursos), considerant únicament els programes de més de 30 crèdits i simplificant 

l’articulat. 

Al PEQ original aquest apartat també estableix les directrius pel seguiment, avaluació i acreditació dels 

ensenyaments. Per tant, va més enllà del que és el sistema d’aprovació de les titulacions. Per aquest motiu i  

amb l’objectiu de desenvolupar un sistema que pugui ser d’aplicació en un termini raonable no es contemplen 

aquests apartats en aquesta proposta. 

 

Es demana que reviseu els diferents apartats del desenvolupament del procediment. 

• Considereu que aquesta és la informació rellevant? 

• Cal afegir-hi algun punt? 

• Esteu d’acord amb l’eliminació dels apartats corresponents al seguiment, avaluació i acreditació dels 
ensenyaments? 

• Esteu d’acord amb l’eliminació de l’apartat corresponent a la suspensió dels títols? 

Elaboració pròpia 
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QUADRE 1b 
 
GUIA PER A LA REVISIÓ DEL PEQ-020: Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) 
 

La taula que segueix relaciona els documents a conservar que figuren en el procediment original, el suport 
d’arxivament, el responsable de la custòdia i el temps de conservació. Aquests documents es poden assimilar al que 
s’anomenen evidències. 
 
Es demana que indiqueu el següent en referència als cursos propis (a les tres columnes de la dreta): 

• El registre és fàcilment disponible? (responeu sí o no) 

• On està arxivat? 

• Qui és responsable de la seva custòdia? 
 
Considereu que hi ha altra informació relacionada amb aquest procediment que hauria de figurar en aquesta taula? 

 

Documents, registre i arxivament 

Registre / Document Suport 
d’arxivament 

Responsable 
de la custòdia 

El registre és 
fàcilment 
disponible? 

On està arxivat? Qui és 
responsable de la 
custòdia? 

Acta d’aprovació de la 
proposta per la Comissió 
de Postgraus del Centre 

Paper Secretari del 
Centre 

   

Memòria del títol propi Informàtic Secretari del 
Centre 

   

Oferta formativa de 
màsters i postgraus 
propis del centre 

Informàtic 
(web del 
centre, amb 
enllaç al web 
dels cursos 
propis) 

Secretari del 
Centre 

   

Acta d’aprovació de la 
proposta de màsters 
propis i cursos de 
postgrau pel Consell 
Executiu de l’Agència de 
Postgrau 

Informàtic Agència del 
Postgrau 

   

Fitxa del curs amb la 
informació bàsica 

Informàtic Agència del 
Postgrau 

   

WEB del curs Informàtic Secretari del 
Centre 

   

El temps de conservació dels registres/documents l’establirà la Comissió d’Avaluació i Tria de la Documentació 
de la Universitat de Barcelona 
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Fruit de la reflexió i debat es van establir els elements que han de tenir-se en compte en aquest 

procediment i que han estat la base per a la seva reformulació. Aquests elements es poden resumir 

tot seguit: 

1. S’inclou un apartat de definicions amb els termes que apareixen en el procediment i que 

poden no ser coneguts pel lector, tal com apareixen a la Normativa reguladora dels cursos 

de postgrau i d’extensió universitària de la UB (d’ara endavant, “la normativa”). 

2. S’ha reescrit l’apartat de desenvolupament a partir del text del Títol IV de la normativa, 

simplificant-ne el redactat. S’han considerat els subapartats de: disseny dels cursos, 

aprovació dels cursos, i convenis amb altres universitats, entitats o empreses.  

3. S’han eliminat els apartats del PEQ original corresponents a: Seguiment i aprovació de les 

modificacions dels programes formatius, Avaluació i acreditació dels ensenyaments, i 

Suspensió del títol. Cal tenir en compte que a la UB cada edició d’un curs propi s’ha de 

presentar a la Facultat i a l’Agència de Postgrau i passar pel procés de revisió i aprovació; 

per tant, el concepte de suspensió no és pertinent. 

4. S’ha revisat quines són les evidències documentals que acompanyen el procediment (al 

procediment original consten sota l’epígraf de Documents, registres i arxivament). Serà a 

partir d’aquestes evidències que un cop acabat el curs es podrà fer la reflexió sobre la 

qualitat del sistema d’aprovació dels cursos i com es pot millorar. A la taula que segueix 

(Taula 5) es poden comparar els documents que cal conservar en un cas i en l’altre.   

 

TAULA 5. Evidències documentals PEQ-020 vs PEQ-021 

Documents al PEQ-020 original Documents al nou PEQ-021 

Proposta del programa formatiu aprovada 
per la Junta de Centre 

-- 

Acta d’aprovació de la proposta i les seves 
modificacions per la Junta de Centre 

Acta d’aprovació de la proposta per la 
Comissió de Postgraus del Centre 

Programa formatiu i les seves modificacions 
aprovat pel Consell de Govern i ratificat pel 
Consell Social 

Memòria del títol propi 

-- 
Acta d’aprovació de la proposta de màsters 
propis i cursos de postgrau pel Consell 
Executiu de l’Agència de Postgrau 

Oferta formativa del Centre Oferta formativa de màsters propis i cursos 
de postgrau (≥ 30 crèdits) 

-- Fitxa del curs amb la informació bàsica 
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5. No és pertinent la inclusió d’indicadors quantitatius en aquest procediment. Aquest punt 

es desenvolupa a l’apartat 7.2.4 d’aquesta memòria.  

6. S’ha considerat il·lustratiu incloure el diagrama de flux del procediment, com a resum dels 

diferents apartats (Figura 4). S’ha utilitzat el programa Lucidchart® per la seva facilitat en 

l’ús. El diagrama de flux que es presenta recull els comentaris i suggeriments dels assistents 

a la reunió. 

 

El PEQ-021 es relaciona amb els següents punts de la guia d’acreditació AQU, de la guia AUDIT i dels 

ESG: 

Elaboració pròpia 
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Figura 4. Diagrama de flux del procediment d’aprovació dels programes propis 
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Del PEQ-040 al PEQ-041 - Definició del perfil d’ingrés, selecció i matriculació dels estudiants de 

màsters 

Aquest procediment requereix ser adaptat perquè hi tinguin cabuda els cursos propis. Els canvis 

més importants deriven del fet que en els màsters universitaris la definició del perfil d’ingrés forma 

part de la memòria de verificació, que segueix un procés d’aprovació complex, mentre que en els 

cursos de postgrau aquesta informació també s’inclou a la memòria però, tal com s’ha explicat, la 

gestió del sistema d’aprovació és més simple. D’altra banda hi ha la qüestió de les responsabilitats. 

A la Universitat de Barcelona  no hi ha una indicació expressa de la necessitat d’una comissió o 

equip de direcció dels cursos. Normalment aquesta responsabilitat recau en el director, tot i que 

segons el centre trobem situacions diverses. Es tracta, per tant, d’utilitzar una terminologia amb la 

que tothom s’hi senti còmode. Un altre element diferenciador és tot el que gira a l’entorn de la 

recopilació d’evidències i la seva custòdia.  

Per analitzar el procediment i recollir les opinions de les persones implicades es va seguir la mateixa 

metodologia que en el cas anterior. Al llarg de vàries sessions de dues hores es van analitzar els 

diferents apartats, tenint en compte especialment tot allò que té a veure amb el desenvolupament 

del procediment. Es presenta tot seguit la guia elaborada per al desenvolupament de les sessions 

de debat (Quadres 2a i 2b). 

 
QUADRE 2a 
 
GUIA PER A LA REVISIÓ DEL PEQ-040: Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) 
 

Es presenten dues taules resum sobre com es desenvolupen els apartats Perfil d’ingrés i Preinscripció, Selecció i 
Matriculació al procediment 
 
Es demana que reviseu els diferents elements (els QUÈs) i doneu la vostra opinió al requadre crema de sota sobre si 
els cursos propis hi queden reflectits: 

• Considereu que aquesta informació és rellevant? 

• Com ho feu? Quan? Qui hi participa? 

• On es troba la informació derivada? 

• Hi ha alguna cosa més que feu en relació a aquest apartat? 

 

Perfil d’ingrés 

QUÈ COM QUI QUAN / TERMINIS 

Establiment dels criteris 
d’admissió i del perfil 
d’ingrés 

Definint quines són les característiques més 
adequades i que haurien de tenir els 
estudiants dels màsters  

Comissió 
promotora 

D’acord amb el 
calendari de la UB 
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Aprovació dels criteris 
d’admissió i del perfil 
d’ingrés 

Avaluant les propostes de noves titulacions 
de màster presentades per la comissió 
promotora 

Junta de Centre D’acord amb el 
calendari de la UB 

 
 
 

Difusió del perfil d’ingrés A traves de la pàgina web, tauler d’anuncis, 
fullets informatius, etc. 

Deganat 
Comissió de 
coordinació de 
màster 

Permanent 

 
 
 

Avaluació del perfil 
d’ingrés 

Fent l’anàlisi de la informació recollida 
sobre el perfil real dels estudiants 
matriculats en l’ensenyament 

Comissió de 
coordinació de 
màster 

Anualment 
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QUADRE 2b 

Preinscripció, selecció i matriculació dels estudiants de màster 

QUÈ COM QUI QUAN 

Definició del 
procediment de 
preinscripció i 
matriculació 

Definint calendari, documentació a portar, 
pagament, etc.  

Coordinació de 
màster 
SED 

D’acord amb el 
calendari UB 

 
 
 

Preinscripció dels 
estudiants 

Emplenant el formulari electrònic disponible 
a la web del màster 

Estudiant A determinar segons la 
tipologia del màster 
per a cada màster 

 
 
 

Selecció dels 
estudiants preinscrits 

Revisant les sol·licituds de preinscripció i 
fent la selecció dels estudiants d’acord amb 
els criteris d’admissió establerts i el perfil 
d’ingrés esperat 

Comissió de 
coordinació de 
màster 

A determinar segons la 
tipologia del màster 
per a cada màster 

 
 
 

Matriculació Aportant la documentació demanada a la 
SED 

Estudiant A determinar segons la 
tipologia del màster 
per a cada màster 
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Avaluació del procés 
de matriculació 

Avaluant l’informe que elabora la SED i que 
recull els resultats del procés de 
matriculació 

Comissió de 
coordinació de 
màster 

Gener-abril 
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Les reunions van tenir lloc els dies 31 de maig, 4 i 11 de juny de 2019 i hi van participar un total de 

7 persones, representant diferents col·lectius: responsables acadèmics del Centre, responsable de 

qualitat del Centre, directors de cursos propis, i gestors administratius dels cursos propis. 

Fruit d’aquesta reflexió i debat es van establir els elements que han de tenir-se en compte en aquest 

procediment i que han estat la base per a la seva reformulació. Aquests elements es resumeixen 

tot seguit: 

1. S’ha descartat la proposta original d’elaborar un procediment conjunt per a màsters 

universitaris, màsters propis i cursos de postgrau per a la definició del perfil d’ingrés, 

selecció i matriculació dels estudiants. La idea original de que fos un únic procediment 

integrat implicaria la modificació d’aquest procediment a tots els centres de la UB, ja que 

aquesta universitat ha optat per un model uniforme a tots els centres. Aquesta possibilitat 

s’ha vist poc realista. El fet d’elaborar un procediment separat simplifica enormement la 

redacció i permet que hi hagi diferències en el ritme d’adaptació dels centres a la inclusió 

dels cursos propis al sistema de garantia de la qualitat. 

2. S’ha reescrit el procediment emprant la terminologia adequada per a cursos propis i 

atenent als aspectes procedimentals específics d’aquests cursos. Així, per exemple, 

l’aprovació del perfil d’ingrés en el cas dels màsters universitaris és responsabilitat de la 

Junta de Facultat, que ho trasllada finalment al Consell de Govern que en fa l’aprovació 

definitiva. En el cas dels cursos propis la responsabilitat recau en la comissió de postgrau 

del centre, que ho eleva a l’Agència de Postgrau de la UB. L’agència revisa la documentació 

i ho porta per a la seva aprovació definitiva al Consell Executiu.   

3. La responsabilitat d’algunes de les accions que es porten a terme al llarg del 

desenvolupament del procediment s’ha adreçat a l’equip directiu del curs, o comissió de 

coordinació. De fet, a la normativa reguladora dels cursos de postgrau i d’extensió 
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universitària de la UB no es fa esment de cap equip de direcció. Tot i així hi ha centres o 

cursos concrets en els que les decisions centrals es prenen col·legiadament. Així, per 

exemple, en el cas del Màster de Dermofarmàcia i Cosmetologia el director, la persona que 

fa les tasques de gestió administrativa i el coordinador de les pràctiques treballen en equip. 

En el cas del Màster d’Ortopèdia per a Farmacèutics, hi ha un equip directiu format per 

quatre persones que debaten i prenen les decisions de forma col·legiada. Aquest equip està 

format per la directora-UB, el director-COFB3, la vocal d’ortopèdia del COFB i la responsable 

de formació del COFB, amb l’assistència d’una persona amb tasques de gestió. És per això 

que s’ha optat per deixar oberta la possibilitat de que sigui una comissió la responsable 

d’alguns dels apartats.   

Un altre aspecte que s’ha revisat seguint la mateixa metodologia és el que es refereix a les 

evidències documentals. En el quadre que segueix (Quadre 2c) es presenta la taula que es va 

proporcionar als integrants del grup de discussió per ajudar a la reflexió.  

 

QUADRE 2c 
 
GUIA PER A LA REVISIÓ DEL PEQ-040: Definició del perfil d’ingrés, selecció i matriculació dels estudiants de 
màsters 

 

La taula que segueix relaciona els documents a conservar que figuren en el procediment actual, el suport 
d’arxivament, el responsable de la custòdia i el temps de conservació. Aquests documents es poden assimilar al que 
s’anomenen evidències. 
 
Es demana que indiqueu el següent en referència als cursos propis (a les tres columnes de la dreta): 

• Disposeu d’aquest registre? (responeu sí o no) 

• On està arxivat? 

• Qui és responsable de la seva custòdia? 
 
Considereu que hi ha altra informació relacionada amb aquest procediment que hauria de figurar en aquesta taula? 

 
Documents, registre i arxivament 
 

Registre / Document Suport 
d’arxivament 

Responsable 
de la custòdia 

Disposeu 
d’aquest 
registre? 

On està arxivat? Qui és 
responsable de la 
custòdia? 

Perfil d’ingrés WEB del 
màster 

Coordinador 
de màster  
SED 

   

Criteris d’admissió WEB del 
màster 

Coordinador 
de màster 
SED 

   

 
3 COFB: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
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Procediment general i 
calendari de preinscripció 
i matriculació dels 
ensenyaments de 
màsters 

WEB Administració 
de centre 

   

Acta de la comissió de 
coordinació de màster 
amb la resolució 
d’admissió (relació 
d’estudiants admesos) 

Paper  Administració 
de centre 

   

Llistat d’estudiants 
admesos 

WEB 
prematrícula 

Coordinador 
de màster 

   

Memòria de seguiment Dipòsit Digital Agència de 
Qualitat 

   

El temps de conservació dels registres/documents l’establirà la Comissió d’Avaluació i Tria de la Documentació 
de la Universitat de Barcelona 

Elaboració pròpia 

 

4. Hi ha acord en que les evidències a conservar són les que apareixen a la taula, llevat de 

l’acta de la comissió de coordinació amb la resolució d’admissió i el llistat d’estudiants 

admesos, que poden quedar en un sol document. El punt que ha suscitat més debat és el 

que es refereix al responsable de la custòdia. Aquesta part de la gestió dels títols propis 

inclou tasques que es fan al centre i tasques que depenen de l’Agència de Postgrau i no ha 

estat fàcil establir les responsabilitats. 

A la taula que segueix (Taula 6) es mostra de forma comparada els documents que cal conservar en 

el cas dels màsters universitaris i els corresponents dels cursos de postgraus propis.   

 

TAULA 6. Evidències documentals PEQ-041 vs PEQ-040 

Documents al PEQ-040 original Documents al nou PEQ-041 

Perfil d’ingrés Perfil d’ingrés 

Criteris d’admissió Criteris d’admissió 

Procediment general i calendari de 
preinscripció i matriculació dels ensenyaments 
de màsters 

Procediment general i calendari de 
preinscripció i matriculació dels ensenyaments 
propis 

Acta de la comissió de coordinació de màster 
amb la resolució d’admissió (relació 
d’estudiants admesos) 

Acta de la comissió de coordinació del curs 
amb la resolució d’admissió i la relació 
d’estudiants admesos 

Llistat d’estudiants admesos --- 

Memòria de seguiment Memòria de seguiment 
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5. S’ha considerat il·lustratiu incloure el diagrama de flux del procediment, que consta de dos 

apartats: a) Perfil d’ingrés i b) Preinscripció, selecció i matriculació. Els diagrames 

constitueixen un resum dels diferents apartats (Figura 5). El diagrama de flux que es 

presenta recull els comentaris i suggeriments dels assistents a les reunions. 

 

El PEQ-041 es relaciona amb els següents punts de la guia d’acreditació AQU, de la guia AUDIT i dels 

ESG: 
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Figura 5. Diagrames de flux del procediment de definició del perfil d’ingrés, selecció i matriculació 
dels estudiants de màsters propis i de cursos de postgrau 

 
Perfil d’ingrés 

 

Elaboració pròpia 
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Preinscripció, selecció i matriculació 

 

Elaboració pròpia 
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7.2.4 Revisió i proposta d’indicadors 

Un apartat que s’ha incorporat a les propostes de procediments és el dels indicadors. A nivell estatal 

no hi ha uniformitat en la manera de considerar-los. S’ha revisat el SGIQ de deu universitats 

públiques d’Espanya, com a mostra representativa de les cinquanta que hi ha actualment: 

Universidad de Alcalá (UAH), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Extremadura (UEX), 

Universidad de La Laguna (ULL), Universidad de Sevilla (US), Universidad del País Vasco (UPV), 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), i Universitat Rovira i Virgili (URV). En general (8 de 10) a tots els procediments 

específics de qualitat hi ha un apartat amb els indicadors que s’utilitzaran per a l’anàlisi d’aquella 

activitat. També hi ha universitats que, a més, tenen una taula conjunta amb tots els indicadors 

organitzats per processos i procediments (UEX, UPV, UPF). El fet d’incorporar els indicadors al 

procediment en facilita la comprensió de l’objectiu. D’altra banda, pot ajudar a organitzar la 

recollida d’informació.  

També s’han revisat els indicadors en procediments comparables als dos que hem treballat en 

profunditat. A la taula 7  es presenta de forma resumida el resultat d’aquesta recerca, que ha servit 

per fer la proposta per debatre amb els grups d’interès. 

 

TAULA 7. Indicadors lligats als procediments d’Aprovació dels programes de formació i del Perfil 
d’ingrés, selecció i matriculació d’estudiants. S’indiquen les universitats que inclouen cadascun dels 
indicadors. 

En relació a com es dissenyen i aproven els cursos  

Nombre de propostes enviades a l’òrgan competent per a la seva 
aprovació 

UAB, UPV 

Percentatge de propostes que han obtingut un informe favorable UAB, UPV 

A les universitats: UEX, UCA, URV, US, UAH no hi ha indicadors per als procediments equivalents 

En relació al perfil d’ingrés, selecció i matrícula  

Evolució de les dades de matrícula  

Oferta de places de màster URV, US, UPV, UB, UPF 

Nombre d’estudiants preinscrits de màster URV, UPV, UPF 

Preinscrits en relació a l’oferta de places UCA, UAB 

Nombre d’estudiants admesos URV, UPV, UPF 

Nombre d’estudiants matriculats URV, UCA, US, UPV, UB, UPF 

Taxa d’adequació del títol: matriculats de nou ingrés per 
preinscripcions 

UCA, UPV 

Nombre d’estudiants matriculats en relació al nombre de places UAH, UPV 

Perfil d’ingrés (titulació i universitat de procedència) URV, UCA, UPV, UB, UPF 
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Nombre d’estudiants que han cursat complements formatius URV, UB 

Taxa d’abandonament del títol propi (baixes durant el programa) US, UPF 

Grau de satisfacció dels estudiants  

Opinió dels estudiants sobre si tornarien a repetir la titulació UAB, UPF 

Grau de satisfacció dels estudiants amb l’encaix del perfil d’ingrés 
de la titulació 

UPV 

Elaboració pròpia 

 

A la Universitat de Barcelona els procediments no incorporen els indicadors, que hi són 

implícitament. Per identificar-los s’han revisat les memòries d’acreditació dels màsters universitaris 

avaluats a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació l’any 2018 (l’autoinforme d’acreditació 

és accessible al web del SAIQU de la Facultat: https://www.ub.edu /portal/web /farmacia/752).  

L’autoinforme està organitzat en estàndards, seguint la guia per a l’acreditació de l’agència de 

qualitat responsable de l’avaluació externa (AQU, 2016). L’estàndard 3.1 és el de la “Qualitat del 

programa formatiu” i està subdividit en subestàndards, tres dels quals estan directament 

relacionats amb els procediments amb els que hem treballat. El subestàndard 3.1.1 valora si el perfil 

de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell 

formatiu corresponent del MECES; el subestàndard 3.1.2 valora si el pla d’estudis i l’estructura del 

currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació; el 

subestàndard 3.1.3 valora si els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat a la titulació i 

si el seu nombre és coherent amb el de les places ofertes. Les evidències i indicadors que han servit 

de base per fer la valoració d’aquests apartats són: 

Per als subestàndards 3.1.1 i 3.1.2: 

 El pla d’estudis. Concretament, els objectius, el programa formatiu i l’encaix entre el 

programa i les necessitats del col·lectiu a qui va adreçat 

 El web del programa formatiu 

 No es contemplen indicadors quantitatius 

Per al subestàndard 3.1.3: 

 Evolució de les places ofertes, nombre de matriculats i titulats al màster 

 Dades de preinscripció i matrícula 

 Procedència dels estudiants (tipologia de les universitats) 

 Tipus d’accés dels estudiants (tipologia dels estudis de procedència) 

 Estudiants que han fet complements de formació 

 

https://www.ub.edu/
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És important no perdre de vista que la informació que emana dels indicadors ha de servir per 

prendre decisions de cara a millorar el que estem avaluant. Per tant, abans de pensar en l’obtenció 

d’indicadors hem de tenir clar quins són els objectius, per a què necessitem aquests indicadors 

(Navaridas i Raya, 2012). Cal fer l’anàlisi prèvia de la situació que es vol avaluar per poder decidir 

quins seran els indicadors que donaran una informació més valuosa  per analitzar l’objecte d’estudi 

i poder fer propostes de millora. A la reflexió prèvia que s’ha fet sobre la qualitat en l’entorn dels 

cursos propis (veure apartat 7.2.2 d’aquesta memòria) s’han identificat diferents elements de 

qualitat que s’han organitzat segons les dimensions considerades en el sistema de garantia de la 

qualitat. Aquests elements constituiran la base de l’avaluació del programa i, per tant, han de 

quedar reflectits en els procediments, sigui com a evidències, sigui com a indicadors. A partir de la 

informació recollida s’ha fet una proposta d’indicadors i evidències per als dos procediments 

treballats. Es presenten de forma sintètica a la taula 8.  

 

TAULA 8. Evidències i indicadors inicials proposats en els procediments. Els elements ombrejats 
són els que encaixen en els procediments desenvolupats. 

Dimensió: Qualitat del context de 
referència (de l’apartat 7.2.2) 

PROCEDIMENT:  
Com es dissenyen i aproven els cursos (PEQ-021) 

 Evidències Indicadors 

 Objectius concrets i clars, diferenciats dels 
que formen part d’altres màsters (oficials, no 
professionalitzadors) 

 El pla d’estudis encaixa amb els 
requeriments competencials dels 
professionals del sector 

 Oferta adaptada a les necessitats del 
col·lectiu a qui va adreçat el curs 

 Pla d’estudis complet, interessant i atractiu 

 Quins beneficis pot aportar el curs en 
l’activitat professional del col·lectiu a qui va 
adreçat? 

 Consens sobre la missió i la visió del Màster 

 Desenvolupament dels sistemes 
d’informació (web del curs) 

 Establiment d’un sistema de seguiment i 
revisió del programa d’estudis 

 Enquesta de satisfacció 
dels estudiants sobre el 
curs de postgrau 

 Pla d’estudis 

 Web del curs (continguts 
del curs referents al 
programa i a aspectes 
organitzatius) 

 Opinió dels estudiants sobre el 
pla d’estudis en relació als 
continguts del curs i 
l’organització 

 Opinió dels estudiants sobre 
l’enfocament professionalitzant 
del curs 

 Taxa d’aprovació de cursos (#  
cursos aprovats pel Consell 
Executiu / # propostes 
presentades a l’Agència de 
Postgrau * 100) 

 Nombre de persones que 
demanen informació a través 
dels mecanismes establerts 

Dimensió: Qualitat potencial del sistema 
d’ingrés 

PROCEDIMENT:  
Perfil d’ingrés, selecció i matrícula (PEQ-041) 

 Evidències Indicadors 

 Desenvolupament d’un sistema d’informació 
clar i complet (web) 

 Els alumnes potencials reben la informació 
amb temps suficient 

 Facilitat en el sistema de preinscripció 

 Enquesta de satisfacció 
dels estudiants sobre el 
curs de postgrau 

 Acta de la comissió de 
coordinació del curs amb 

 Taxa d’adequació al títol (# 
matriculats / # preinscripcions 
realitzades * 100) 

 Taxa de matrícula (# matriculats 
/ # places ofertes * 100) 
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 Accions informatives sobre el curs 

 Possibilitat d’accedir a algun sistema de 
finançament de la matrícula 

 Relació entre oferta i nombre d’estudiants 
matriculats 

 Mecanismes de preinscripció i matrícula 

 Desenvolupament dels sistemes 
d’informació (web del curs) 

 Atenció a l’estudiant a l’inici del màster 

la resolució d’admissió i la 
relació d’estudiants 
admesos (inclou el perfil 
dels estudiants) 

 WEB del curs 

 Taxa de crèdits superats 
(nombre de crèdits superats / 
nombre de crèdits matriculats * 
100) 

 Taxa de graduats (# estudiants 
que han finalitzat el programa / 
# alumnes matriculats * 100) 

 Nombre de baixes durant el 
programa 

 Opinió dels estudiants sobre la 
informació accessible/rebuda 
abans de la preinscripció 

Elaboració pròpia 

 

A l’hora de dissenyar indicadors i sistemes d’indicadors cal tenir en compte una sèrie de 

característiques que han de complir perquè l’anàlisi posterior tingui significat. A la literatura trobem 

documents diversos que expliquen les variables que s’han de tenir en compte per poder confiar en 

la validesa d’un indicador. S’han tingut en compte els criteris relacionats per Chalmers (2007), DANE 

(2005) i CONEVAL (2013), que atenen a aspectes bàsics, estadístics i a aspectes relacionats amb la 

utilitat i la comprensió dels indicadors. Els criteris considerats són els següents: 

 Claredat: Es refereix a si hi ha dubtes sobre el que es pretén mesurar. Una persona que no 

està directament implicada en el curs ha de poder entendre correctament la definició de 

l’indicador. 

 Pertinència: L’indicador ha de permetre descriure la situació o el fenomen de forma clara i 

precisa. Els elements que conformen l’indicador han d’estar relacionats amb algun aspecte 

fonamental de l’objectiu que volem testar.  

 Importància: L’indicador aporta informació rellevant per avaluar la qualitat d’allò que 

estem avaluant. Això vol dir que ha de donar una base suficient per poder emetre un judici 

respecte l’acompliment del programa i prendre decisions, i la informació que proporciona 

ha de ser rellevant i apropiada per descriure els avenços en un determinat període de 

temps. 

 Disponibilitat en temps i forma: La informació de l’indicador està disponible? L’indicador 

s’ha de construir a partir de variables sobre les que hi hagi informació estadística i que es 

puguin consultar quan calgui. També entra aquí la consideració que l’indicador s’ha de 

poder obtenir amb un esforç raonable i a temps a partir de les dades de què disposa el 

centre o el director del curs.  
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 Fiabilitat: D’on provenen les dades? Les dades han de ser mesurades sota certs estàndards. 

La informació ha de tenir atributs de qualitat estadística. No ha d’haver-hi dubtes sobre on 

es troba la informació per construir l’indicador. 

Per facilitar el debat sobre indicadors es va elaborar una taula (veure Quadre 3)  en la que els 

assistents a la reunió havien de valorar de l’1 al 5 el grau de conformitat amb les característiques 

llistades. 

 

QUADRE 3 
 
GUIA PER A LA REVISIÓ DEL PEQ-040: Indicadors 

 

La taula que segueix relaciona una proposta d’indicadors que han de servir per reflexionar sobre el perfil d’ingrés i 
sobre si els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat. L’objectiu és tenir la mínima informació suficient 
per fer aquesta valoració. 

Perquè un indicador sigui vàlid ha de complir una sèrie de característiques. 

Es demana que feu una valoració numèrica d’algunes de les característiques que podem atribuir als indicadors: 

• Claredat: L’indicador està clarament especificat. No hi ha ambigüitat en la seva redacció 

• Pertinència/validesa: L’indicador reflecteix els trets distintius que caracteritzen i identifiquen allò que estem 
avaluant 

• Importància: L’indicador aporta informació rellevant per avaluar la qualitat d’allò que estem avaluant 

• Disponibilitat en temps i forma: L’indicador es pot obtenir amb un esforç raonable i a temps a partir de les 
dades de què disposa el centre o el director del curs 

• Fiabilitat: Es pot confiar que les dades són correctes en grau suficient 

 
Valoreu en una escala de l’1 al 5 les següents característiques atribuïbles als indicadors 
  

1 2 3 4 5 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt 

 

Indicador 
 Objectiu: aquest indicador serveix per ... 
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D
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Taxa de compromís amb la preinscripció 

 Valorar si el fet de fer preinscripció compromet els futurs 
estudiants i val la pena mantenir-la o no 

 Valorar si la oferta de places és adequada 

     

Taxa de matrícula 

 Valorar si la oferta de places és adequada 
     

Taxa de crèdits superats 

 Valorar la programació acadèmica i la dificultat del curs  
     

Taxa de graduats 

 Valorar la programació acadèmica i la dificultat del curs 
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Temps mitjà de finalització dels estudis  

 Valorar la programació acadèmica i la dificultat del curs 
     

Nombre d’anul·lacions abans de l’inici del programa 

 Valorar si la programació acadèmica i el preu del curs són adequats  
     

Nombre de baixes durant el programa 

 Valorar si els continguts del curs encaixen amb les expectatives dels 
estudiants 

 Valorar si el perfil dels estudiants encaixa amb el que realment es fa 
en el curs 

     

Elaboració pròpia 

 

 

Indicadors associats al procediment PEQ-021: Com es dissenyen i aproven els cursos 

En el cas del procediment PEQ-021, els membres de l’Agència de Postgrau varen considerar que la 

valoració de la manera en que s’aproven els programes propis s’ha de basar en evidències que s’han 

d’analitzar en reunions de discussió. Aquest procediment no requereix la utilització d’indicadors 

quantitatius més enllà dels que deriven de les enquestes d’opinió als estudiants.  

La proposta d’evidències i indicadors associats a aquest PEQ-021 ha passat a ser la següent: 

Evidències 

• Pla d’estudis 

• Web del curs (continguts del curs referents al programa i a aspectes organitzatius) 

 

Indicadors 

• Opinió dels estudiants sobre el pla d’estudis en relació als continguts del curs i 

l’organització 

• Opinió dels estudiants sobre l’enfocament professionalitzant del curs 

• Nombre de persones que demanen informació a través dels mecanismes establerts 

Indicadors associats al procediment PEQ-041: Perfil d’ingrés, selecció i matrícula 

Pel que fa al procediment PEQ-041, els indicadors es van debatre de forma general i es va considerar 

que si bé tots els indicadors proposats complien amb les característiques de claredat, disponibilitat 

i fiabilitat, no era així en el cas de la pertinència i la importància. Els indicadors relacionats amb el 

nombre de crèdits matriculats o superats (per exemple la taxa de graduació) no es consideren 

pertinents, donat que d’una banda la matrícula es fa per la globalitat del curs i de l’altra la taxa 

d’èxit és molt elevada. Per tant, l’esforç de recollir la informació i plasmar-la en un document no 

està justificat. L’esperit del debat va ser sempre el de la simplificació i l’estalvi de recursos.  
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Finalment, la proposta d’indicadors és la següent: 

Evolució de les dades de matrícula 

• Oferta de places del curs 

• Nombre d’estudiants preinscrits 

• Nombre d’estudiants admesos 

• Nombre d’estudiants matriculats 

• Perfil d’ingrés (titulació i universitat de procedència) 

Taxa d’abandonament 

• Percentatge d’estudiants que abandonen el curs en relació als estudiants 

matriculats 

Grau de satisfacció dels estudiants 

• Opinió dels estudiants sobre si recomanarien el curs 

• Opinió dels estudiants sobre si els continguts i les activitats són adequats als 

objectius del curs 

 

El debat és encara obert. La discussió sobre indicadors i evidències requereix una participació més 

àmplia, ja que fins ara la discussió ha tingut lloc només amb els grups més implicats en cada 

procediment. Aquesta anàlisi s’ampliarà amb la intervenció d’altres grups d’interès, i a través d’un 

procés de triangulació es podrà afinar millor el conjunt d’evidències i indicadors més ajustat per 

avaluar el curs. 
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8.  DISCUSSIÓ 

La qualitat en el context de la formació al llarg de la vida 

La formació al llarg de la vida és una prioritat a l’Europa del coneixement. La globalització, la 

transformació demogràfica i el ràpid avenç de les tecnologies obliguen a la reformulació de tot el 

procés educatiu. En aquesta adaptació les universitats són actors imprescindibles i un dels elements 

clau és el desenvolupament de programes de formació continuada (EUA, 2008; Smidt, 2018). La 

formació al llarg de la vida en el context educatiu general compren accions a molts nivells diferents, 

una de les quals és tenir un marc de referència comú que permeti comparar programes 

desenvolupats a institucions i països diferents. La pròpia Associació d’Universitats d’Europa, la EUA 

(European Universities Association) ha establert un marc de qualificacions (EQF, European 

Qualifications Framework) en el que es defineixen els descriptors dels vuit nivells en els que ordena 

la formació continuada. Aquests descriptors es refereixen a coneixements, habilitats i 

competències (EUA, 2018). Els nivells màxims (nivells 7 i 8) corresponen a la formació universitària, 

que a les universitats del nostre entorn conformen els programes propis, objecte d’aquest treball 

(Taula 9).  

 

TAULA 9. Descriptors que defineixen els nivells de la formació al llarg de la vida en el marc de 
qualificacions d’Europa (EQF) 

 Coneixements Habilitats Competències 

 En el context de l’EQF, 
s’entenen com a 
coneixements teòrics i 
objectius. 

En el context de l’EQF, es 
consideren habilitats cognitives 
(pensament lògic, intuïtiu i creatiu) i 
pràctiques (destresa manual; ús de 
metodologies, eines i instruments). 

En el context de l’EQF, la 
competència es descriu en 
termes de responsabilitat i 
autonomia. 

NIVELL 7  Continguts especialitzats 
i actuals en el camp 
d’estudi, com a base per 
a la reflexió original i la 
recerca. 

 Visió crítica del 
coneixement en un 
camp determinat i en 
camps afins. 

 Habilitats especialitzades per resoldre 
problemes en recerca i innovació per 
desenvolupar nou coneixement i 
procediments i per integrar 
coneixement de diferents camps. 

 Capacitat per gestionar i 
transformar elements complexos 
i nous que requereixen noves 
estratègies. 

 Prendre responsabilitat per 
contribuir a l’avanç del 
coneixement i de la pràctica 
professional i per dirigir equips. 

NIVELL 8  Coneixement al més alt 
nivell en un àmbit de 
treball o d’estudi i en 
àmbits propers. 

 Les habilitats i tècniques més 
especialitzades i actuals, incloent la 
capacitat de síntesi i d’avaluació que es 
requereixen per resoldre problemes en 
recerca i innovació. 

 Ser capaç d’estendre i redefinir el 
coneixement actual a la pràctica 
professional. 

 Demostrar autoritat, capacitat 
innovadora, autonomia, 
integritat professional i 
compromís per al 
desenvolupament de noves 
idees i processos, en contextos 
de feina o d’estudi punters, 
incloent la recerca.  

Elaborat a partir de EUA, 2018 
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Un dels elements clau del desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha estat 

l’assegurament de la qualitat educativa, que es concreta en la implantació de sistemes de garantia 

de la qualitat a tots els àmbits: docència, recerca i gestió. Els organismes nacionals i supranacionals 

treballen intensament per a la millora de la qualitat de l’educació superior, tal com es desprèn de 

la lectura dels seus objectius i línies de treball. Organismes com EUA, ESU o EURASHE a Europa, i 

OEI o CANQATE4 a Iberoamèrica subscriuen aquesta afirmació. El debat sobre l’assegurament de la 

qualitat també ha arribat a la formació continuada, tal com es fa palès en els projectes sobre els 

que treballen els organismes internacionals que s’ocupen de bastir l’entramat comú sobre el que 

s’assenten els sistemes de garantia de la qualitat (és el cas de ENQA o INQAAHE5, com a referències 

a Europa). Un dels problemes que tenen aquests programes de formació és la manca de 

transparència i de sistemes d’assegurament de la qualitat, que va en detriment de la confiança que 

la societat posa en aquests cursos i la desorientació que això genera al ciutadà interessat en formar-

se. En el desenvolupament dels SGIQ de les titulacions reglades hi ha tingut un pes rellevant 

l’existència d’uns estàndards de qualitat comuns, els ESG (European Standard Guidelines; ENQA, 

2005 i 2015) que van adoptar les institucions d’educació superior a nivell d’Europa. En aquest sentit 

un grup de treball de la xarxa europea d’agències de qualitat (ENQA) es va reunir durant el període 

2011-2013 per analitzar la situació de la formació al llarg de la vida i va adaptar els ESG per crear 

un marc obert per desenvolupar la qualitat en els programes de formació continuada (ENQA, s.d.). 

La qualitat dels cursos de postgrau a les universitats públiques d’Espanya 

Des de fa uns anys la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP) 

té com una de les línies de treball la implementació de sistemes de garantia de la qualitat als cursos 

propis. Això és important per al seu reconeixement, tant a nivell social com en els fòrums 

internacionals d’educació superior. D’altra banda és un pas imprescindible per a la seva 

consideració al registre universitari de titulacions (RUCT). 

El SGIQ dels títols propis ha de contemplar les seves peculiaritats en front de les titulacions reglades, 

però atenent als mateixos criteris de qualitat; és a dir, han de donar resposta als ESG. En aquest 

treball s’ha fet una anàlisi comparativa de l’organització dels processos acadèmics i de gestió entre 

els programes oficials i els programes propis, com a punt de partida per justificar el disseny d’un 

SGIQ específic per a propis, en el benentès que molts dels procediments poden ser (i seran) comuns 

amb els dels cursos oficials. D’altra banda, cal ser realista. El desenvolupament d’un sistema de 

 
4 EUA, European Universities Association; ESU, European Students’ Union; EURASHE, European Association of 
Institutions in Higher Education; OEI, Organización de estados Iberoamericanos; CANQATE, The Caribean Area Network 
for Quality Assurance in Tertiary Education 

5 ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education; INQAAHE, International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education 
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garantia de la qualitat és costós i requereix preveure els recursos necessaris per garantir-ne la 

continuïtat. 

En el context en que hem treballat hem identificat els procediments per començar a treballar, que 

són els que es relacionen amb els aspectes que es diferencien més entre uns programes i altres, 

com és el cas de la manera de proposar i aprovar els programes. 

La situació a les universitats públiques d’España és diversa. L’anàlisi feta a aquest nivell permet 

constatar la inquietud de la qualitat en aquest entorn, si bé la materialització en un veritable 

sistema de garantia de la qualitat queda encara molt lluny. De les 50 universitats públiques que hi 

ha actualment, únicament 12 disposen d’un sistema de garantia de la qualitat aplicable als cursos 

propis. D’aquestes 12, n’hi ha dues (Universidad de Extremadura i Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria) en que el SGIQ general de la universitat té un procediment específic sobre la formació 

contínua. Les altres 10 són: U de Alcalá, U de Cádiz, U de Huelva, U de La Laguna, U de Málaga, U 

de Sevilla, U del País Vasco, U Internacional de Andalucía, U Pompeu Fabra i U Rovira i Virgili. En 

cap cas s’ha trobat informació referent al seguiment de cursos concrets. Val a dir que únicament 

s’ha consultat la informació accessible de forma lliure. Amb tota probabilitat hi ha universitats que 

tenen implantat el SGIQ que han establert pels cursos propis, però la informació no és pot consultar.  

Model organitzatiu dels cursos propis i grups d’interès  

El context en que s’ha desenvolupat aquest projecte és el d’un centre d’educació superior de la 

Universitat de Barcelona, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Segons Mintzberg 

(Lunenburg et al., 2012), les organitzacions s’expliquen en base a tres dimensions bàsiques: les 

parts clau de l’organització, els sistemes de coordinació, i el tipus de descentralització que 

segueixen (Adot, 2017). El coneixement de l’estructura facilita la reflexió sobre com organitzar-ne 

les tasques; i en el context d’aquest treball la reflexió s’ha fet tenint en compte d’una banda el 

model organitzatiu de la Facultat i de la UB i, d’altra banda, tenint en compte el model de disseny, 

gestió i desenvolupament dels cursos propis.  

Fent l’exercici de reflexionar sobre el model organitzatiu del centre pel que fa als màsters i 

postgraus propis, podem considerar que se segueix el model divisional dels cinc que apunta 

Mintzberg. En aquesta estructura organitzativa la part fonamental de l’organització és la línia 

mitjana de l’estructura (veure Figura 6); d’altra banda, els objectius a assolir venen fortament 

marcats pel mercat i per les normatives oficials de rang superior. En aquest compartiment el 

director del programa hi té un pes important, donat que té un clar paper vertebrador dels aspectes 

acadèmics i de gestió del curs. Tot i treballar de forma coordinada amb la resta del comandament 

intermedi (coordinadors de mòduls i assignatures, gestors administratius), el director actua com a 

interlocutor principal amb l’equip de govern del centre i amb els equips tècnics i complementaris. 
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Figura 6. Model organitzatiu dels màsters propis i cursos de postgrau als centres de la Universitat 
de Barcelona 
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Elaboració pròpia a partir de Lunenburg (2012) 

 

En el context d’una organització, els grups d’interès (stakeholders) són tots aquells grups de 

persones que en reben algun benefici o que en donen algun servei. Els grups que constitueixen el 

nucli central es poden ampliar amb aquells que hi tenen una relació indirecta. En el context de 

l’educació superior és interessant el treball de Wagner et al. (2008) sobre grups d’interès. És a partir 

d’aquí que s’ha fet la reflexió sobre els grups rellevants en el context dels cursos propis. Tenir-los 

en compte és clau per definir els elements del sistema de qualitat i per identificar alguns dels 

indicadors. Els grups d’interès identificats són els següents: 

 Els estudiants 

 El professorat 

 Els òrgans de govern del centre 

 La Universitat de Barcelona, a través de l’Agència de Postgrau i de l’Agència de Polítiques i 

Qualitat 

 Les institucions externes que participen com a col·laboradors per al disseny i impartició dels 

cursos o bé com a centres de pràctiques 

 Els estudiants egressats 

 Els ocupadors i totes aquelles entitats i empreses externes que necessiten professionals 

preparats i justifiquen la programació d’aquests cursos 
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La identificació d’aquests grups ha influït en la reflexió dels elements de qualitat a tenir en compte, 

així com per organitzar les reunions de debat per analitzar el mapa de processos en el seu conjunt 

i els procediments amb els que s’ha treballat de forma particular.  

Els sistemes d’indicadors  

Els indicadors són petits fragments d’informació que 

expliquen un aspecte concret d’un determinat 

objecte d’avaluació. Aquesta informació, un cop 

agrupada amb la que aporten altres indicadors, ha 

de servir per prendre decisions de cara a millorar 

aquest objecte.  

Abans de pensar en l’obtenció d’indicadors cal tenir 

clar quins són els objectius, per a què es necessiten. 

Per tant, cal fer una l’anàlisi prèvia de la situació que 

es vol avaluar, per poder decidir quins seran els 

indicadors que donaran una informació més valuosa 

per analitzar l’objecte d’estudi i poder fer propostes 

de millora. Això és el que s’ha fet a la primera part 

del desenvolupament del cas: analitzar el context en 

que es desenvolupen els cursos propis, per poder identificar els elements que ens podran informar 

sobre la qualitat de les diferents dimensions; és a dir, que ens permetran identificar indicadors i 

grups d’indicadors. Un indicador sol difícilment podrà informar d’una realitat complexa (Guadalupe, 

2013; Garzón, 2018). 

Un altre aspecte a tenir en compte és el que es refereix a les característiques que han de complir 

els indicadors perquè l’anàlisi posterior tingui significat. Els indicadors han de ser fiables, 

disponibles, clars, accessibles, comparables i consistents en el temps (Chalmers, 2007). Qualsevol 

informació no serveix. Qualsevol indicador no és útil. Serveix la informació que té determinades 

qualitats i que prèviament hem seleccionat i elaborat. En el cas que ens ocupa la informació tindrà 

interès quan serveixi per fonamentar les decisions per a la millora del sistema.  

Un altre element fonamental és disposar d’un bon sistema d’informació, homologada i fiable. 

Aquest és un dels punts en què s’ha posat més èmfasi a l’hora d’analitzar els indicadors proposats 

per als procediments del sistema de qualitat. Per a la validació dels indicadors s’ha tingut en compte 

les característiques de fiabilitat, disponibilitat, claredat, validesa i importància, així com  les 

recomanacions d’Escudero (2002) pel que fa als sistemes d’indicadors amb potencial estratègic. 

Aquest autor indica que els sistemes han de ser: consensuats i acceptats pels implicats; referenciats 
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internacionalment; amb elements comuns per a tot el sistema; centrats en aspectes rellevants de 

les institucions; útils en diferents contextos, propòsits i audiències; comprensibles per les diferents 

audiències; flexibles en la seva utilització; i fàcilment revisables. 

També és important que els diferents grups d’interès que participaran en l’obtenció dels indicadors 

n’estiguin al corrent i els tinguin interioritzats. És per això que la revisió dels procediments i la 

validació dels indicadors s’ha fet tenint en compte aquesta premissa. La participació de persones 

que formen part de diferents grups d’interès en el debat ha fet reconsiderar alguna de les propostes 

inicials, tant pel que fa al contingut dels procediments com al conjunt final d’indicadors. A les 

reunions de discussió es va incidir especialment en evitar un excés d’indicadors; només cal 

considerar els que realment fan falta i que ens serviran per analitzar l’objecte que avaluem amb la 

profunditat que ens hàgim proposat. 

Reflexió final 

El futur de la qualitat en l’entorn dels programes propis de formació haurà de passar 

necessàriament per la integració en el sistema d’acreditació institucional dels centres universitaris, 

desplegat per AQU a partir de Reial Decret 420/2015. La possibilitat de que cadascun dels màsters 

i postgraus propis entri al cicle d’acreditació és mínima, donat que el sistema va prou ple amb 

l’acreditació de les titulacions reglades. Però perquè aquesta integració es faci realitat és del tot 

imprescindible que cadascuna d’aquestes titulacions pròpies segueixi el sistema propi de garantia 

de la qualitat, integrat en el sistema de la institució a la qual pertany. No serà fins aleshores que  

tindrem la credibilitat per formar part de les titulacions amb segell de qualitat. 

La qualitat és el fi; el sistema per garantir-la és el mitjà. Sovint ens fixem en recollir evidències i 

elaborar informes de seguiment, amb l’ull posat en l’avaluació externa i l’obtenció de l’acreditació 

d’un programa o d’un centre. Però el més important és la qualitat en sí mateixa. El seguiment d’un 

sistema de garantia de la qualitat i l’autoavaluació cíclica del programa haurien de ser suficients per 

fer girar la roda de la millora contínua (Deming, 1986), i aquest és l’objectiu que hem de perseguir. 

Els qui tenim l’oportunitat de participar en el disseny dels sistemes d’assegurament de la qualitat 

tenim el repte de fer-ho senzill i pràctic, perquè treballar seguint estàndards de qualitat esdevingui 

rutina. 
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9.  CONCLUSIONS 

 

1. L’anàlisi comparativa de l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i propis ha 

permès establir els punts diferencials entre uns i altres i justificar la pertinència de dissenyar 

un sistema de garantia de la qualitat per a cursos propis. Aquesta anàlisi és el punt de 

partida per a la reflexió sobre quins elements ha de considerar el sistema de garantia 

interna de la qualitat per a cursos propis. Preferentment aquest sistema s’ha d’integrar en 

el SGIQ del centre. 

2. La situació dels cursos propis a nivell de l’Estat Espanyol pel que fa a l’avaluació de la 

qualitat és encara incipient, amb un ampli marge de millora. Totes les universitats controlen 

els resultats dels programes a través d’enquestes als estudiants i als professors, que 

aporten indicadors útils per valorar la qualitat del procés i del producte. L’interès per la 

qualitat hi és, però amb un desequilibri manifest entre universitats. 

3. Hem identificat els processos i procediments que tenen més interès pels gestors i directors 

dels cursos propis, per iniciar el treball per processos en aquest context. La implicació de 

diferents grups d’interès en el debat i revisió dels procediments és clau per a la 

implementació del sistema i la integració dels cursos propis en el cicle de millora contínua. 

El desenvolupament d’aquest objectiu s’ha fet a partir del disseny d’una metodologia de 

treball que inclou eines d’ajuda per a la reflexió dels procediments i l’anàlisi d’indicadors, 

que poden ser útils per a altres institucions que es plantegin objectius semblants.  

4. S’ha portat a terme una millora en el format dels documents que conformen els 

procediments, amb la inclusió de diagrames de flux  i d’un apartat amb els indicadors de 

qualitat. Aquest model s’aplicarà en un futur immediat a la resta de procediments que 

s’aniran adaptant o creant de nou. 

5. El desenvolupament i implantació d’un sistema de garantia de la qualitat requereix de 

recursos, sobretot humans. Poder disposar d’una oficina a cada centre amb persones 

formades en sistemes de qualitat és necessari per integrar la qualitat a tots els aspectes de 

la vida acadèmica. També es requereixen recursos tecnològics, com és el de disposar d’una 

plataforma informàtica que faciliti la gestió de les evidències documentals, la gestió dels 

indicadors de qualitat i l’elaboració dels informes de seguiment.    
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11.   ANNEX 1. Universitats públiques d’Espanya 

 

S’ha revisat el web de totes les universitats públiques d’Espanya i s’ha extret de la normativa o del reglament dels cursos propis allò que es refereix a la 

garantia de la qualitat. Així mateix s’ha revisat la informació referent al sistema de gestió de la qualitat a nivell general de cadascuna de les universitats per 

identificar la presència o absència dels programes propis de formació dins l’abast del sistema de qualitat. A la columna de la dreta es fa referència al model 

organitzatiu que ha adoptat cada universitat per a la formació continuada (generalment es refereix a cursos propis de postgrau). 

 

 UNIVERSITAT Qualitat i cursos propis Model organitzatiu de la gestió dels cursos 
propis 

1 Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial 
Decret 861/2010, de 2 de juliol. 

Article 225/3. La UAB, mitjançant els seus processos interns de seguiment de qualitat, ha de 
garantir el mateix nivell d’exigència i de qualitat acadèmica per a tots els seus títols de màster, tant 
si donen lloc a l’expedició d’un títol oficial com si donen lloc a l’expedició d’un títol propi. 

https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous  

A la plana web d’entrada dels màsters propis es llegeix: “Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als 
plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis 
oficials”. 

L'Escola de Postgrau coordina, gestiona i 
impulsa l'oferta formativa de formació 
continuada de la UAB. 

El SGIQ marc de la UAB indica clarament que l’abast són les titulacions oficials. No hi ha informació 
que faci pensar en que els cursos propis estiguin sotmesos a un SGIQ 

https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-
sgiq-1345754231341.html 

 

http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
https://www.uab.cat/web/estudiar/escola-de-postgrau/l-escola-de-postgrau-1345673332629.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-1345754231341.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-1345754231341.html
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2 Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

NORMATIVA SOBRE ENSEÑANZAS PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

Artículo 7. Sistema de Garantía de Calidad de las enseñanzas propias. 

La Universidad desarrollará un Sistema Interno de Garantía de Calidad en el que se integrarán las 
enseñanzas propias para cumplir los siguientes objetivos: 

a) Disponer de mecanismos formales para la revisión periódica y seguimiento de los títulos propios. 

b) Garantizar que los criterios, normas y procedimientos de evaluación de los estudiantes estén 
publicados y se apliquen de manera coherente. 

c) Disponer de medios que garanticen que el personal docente esté capacitado y sea competente 
para desarrollar su labor en el marco de estas enseñanzas. 

d) Garantizar que los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes sean 
adecuados y apropiados para los objetivos del título propio. 

e) Disponer de un sistema de información que permita evaluar de forma periódica la satisfacción 
de los estudiantes, el desempeño docente y el proceso de adquisición de competencias, las 
prácticas y la inserción laboral de los estudiantes. 

f) Utilizar la información obtenida para proponer acciones de mejora y evaluar sus resultados, 
incorporando un sistema de mejora continua. 

g) Publicar con regularidad información actualizada, imparcial y objetiva, tanto cuantitativa como 
cualitativa, sobre el título propio. 

h) La Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua desarrollará un Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad adaptado a las particularidades de este tipo de acción formativa. 

https://transparencia.uam.es/wp-content/uploads/2019/05/Normativa-de-Enseñanzas-propias-y-
Formación-continua.pdf  

 

Centro de formación continua 

Oficina centralitzada. Es dedueix que fa tota la 
gestió dels cursos propis. 

No s’ha trobat informació sobre un SGIQ implantat. A la plana web sobre el seguiment i la qualitat de 
les titulacions només es fa referència a les titulacions oficials. 

http://www.uam.es/UAM/SGIC-Calidad-
UAM/1242660380303.htm?language=es&nodepath=Calidad%20UAM&pid=1242660380303  

 

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
https://transparencia.uam.es/wp-content/uploads/2019/05/Normativa-de-Enseñanzas-propias-y-Formación-continua.pdf
https://transparencia.uam.es/wp-content/uploads/2019/05/Normativa-de-Enseñanzas-propias-y-Formación-continua.pdf
http://www.uam.es/UAM/Centro-de-Formaci%C3%B3n-Continua/1242650175464.htm?language=es&pid=1234886352057&title=Centro%20de%20Formaci?n%20Continua
http://www.uam.es/UAM/SGIC-Calidad-UAM/1242660380303.htm?language=es&nodepath=Calidad%20UAM&pid=1242660380303
http://www.uam.es/UAM/SGIC-Calidad-UAM/1242660380303.htm?language=es&nodepath=Calidad%20UAM&pid=1242660380303
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3 Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

REGLAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008, Y MODIFICADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Art. 5. El Vicerrector con competencias en materia de postgrado someterá esta propuesta al Consejo 
de Dirección, que evaluará la oportunidad de puesta en marcha del título y, en su caso, el Rector 
designará a los responsables de la elaboración de la propuesta completa y a los expertos que la 
evaluarán. El modelo en que ha de presentarse esta propuesta definitiva será establecido por el 
centro con competencias en materia de postgrado, y contendrá, al menos, información sobre los 
siguientes aspectos: 

a. Denominación 
b. Justificación 
c. Objetivos 
d. Acceso y admisión de estudiantes 
e. Planificación de las enseñanzas 
f. Personal académico 
g. Recursos para su financiación 
h. Resultados previstos 
i. Sistema de garantía de calidad 
j. Calendario de implantación 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoNormativas/1371206706673/Estud
ios_de_Postgrado  

Escuela de Formación Continua 

No hi ha detalls sobre la seva organització 

No queda clar l’abast del SGIQ ja que parla de “todas las titulaciones que se imparten en la 
universidad”. No s’ha trobat informació que indiqui que els cursos propis estiguin integrats en un 
SGIQ. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia  

4 Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2018, por el que se aprueba la Normativa de 
los Estudios de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.  

NORMATIVA DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 

TÍTULO VIII - CALIDAD  

Artículo 39.- Sistema Interno de Garantía de la Calidad  

Centro de Formación Permanente  

El CFP dissenya les línies generals d’actuació i 
execució dels estudis de formació permanent 
i desenvolupa els sistemes necessaris per 
garantir la qualitat acadèmica dels 
ensenyaments que ofereix. 

http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoNormativas/1371206706673/Estudios_de_Postgrado
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/ListadoNormativas/1371206706673/Estudios_de_Postgrado
https://www.uc3m.es/postgrado/escuela-formacion-continua
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/cfp/
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El Centro de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid desarrollará y aplicará 
un Sistema de Garantía de Calidad para las enseñanzas de formación permanente, para lo cual 
establecerá los procedimientos y mecanismos de evaluación que permitan detectar necesidades e 
implantar acciones de mejora continua, con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:  

1. Disponer de mecanismos formales para la revisión periódica y seguimiento de la formación 
permanente.  

2. Garantizar que los criterios, normas y procedimientos de admisión y evaluación de los 
estudiantes estén publicados y se apliquen de manera coherente.  

3. Disponer de medios que garanticen que el personal docente esté capacitado y sea competente 
para desarrollar su labor en el marco de estas enseñanzas.  

4. Garantizar que los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes sean 
adecuados y apropiados para los objetivos de los cursos.  

5. Disponer de un sistema de información que permita evaluar de forma periódica la satisfacción 
de los estudiantes, el desempeño docente, las prácticas y la inserción laboral de los estudiantes.  

6. Utilizar la información obtenida para proponer acciones de mejora y evaluar sus resultados, 
incorporando un sistema de mejora continua.  

7. Publicar con regularidad información actualizada, imparcial y objetiva sobre la formación 
permanente de la UCM.  

https://www.ucm.es/normativa-titulos-propios  

https://www.ucm.es/cfp/normativa-de-los-estudios-de-formacion-permanente-ucm  

 

La informació que hi ha al web sobre el SGIQ es refereix només a titulacions oficials. No s’ha trobat 
informació sobre un SGIQ implantat. 

https://www.ucm.es/oficina-para-la-calidad  

5 Universidad de 
A Coruña 

El reglament d’estudis propis de postgrau no fa cap referència a un sistema de garantia de la 
qualitat. 

https://www.udc.es/es/uepp/informacion_xeral/normativas/regulamento_udc/25_10_2006_modifi
cado/ 

La Unidad de Estudios Propios de Postgrado 
de la Universidad de A Coruña depèn del 
vicerectorat que s’encarrega dels assumptes 
acadèmics i d’innovació docent, i planifica, 
coordina, supervisa i difon l’oferta de cursos 
propis. No es troba informació sobre el manual general del SGIC. 

https://www.udc.es/es/utc/ferramentas_calidade/SGIC/informacion_SGIC/index.html  

https://www.ucm.es/normativa-titulos-propios
https://www.ucm.es/cfp/normativa-de-los-estudios-de-formacion-permanente-ucm
https://www.ucm.es/oficina-para-la-calidad
http://www.udc.es/
http://www.udc.es/
https://www.udc.es/es/uepp/informacion_xeral/normativas/regulamento_udc/25_10_2006_modificado/
https://www.udc.es/es/uepp/informacion_xeral/normativas/regulamento_udc/25_10_2006_modificado/
https://www.udc.es/es/utc/estrutura_udc/servizos/v_titulos_calidade_novas_tecnoloxias/uepp/index.html
https://www.udc.es/es/utc/ferramentas_calidade/SGIC/informacion_SGIC/index.html
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6 Universidad de 
Alcalá 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

TÍTULO SEXTO. Garantía de Calidad en Estudios Propios 

Artículo 26. La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado 

La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado es el órgano que coordina la recopilación de 
datos, informes, y cualquier otra referencia sobre estas enseñanzas. Al finalizar la impartición de un 
Estudio Propio, la Escuela de Posgrado solicitará al ICE que realice una evaluación sobre la 
satisfacción de los estudiantes, el desempeño docente, y el proceso de adquisición de 
competencias. Los informes del ICE y del Director académico del Estudio serán tenidos en cuenta 
para evaluar sus resultados y efectuar las pertinentes consideraciones con el objetivo de establecer 
un sistema de mejora continua. Así, la Comisión de Estudios Propios tendrá en cuenta estos 
resultados, para: -proponer acciones de mejora en la impartición de los Estudios Propios, -adoptar 
medidas para la correcta impartición en próximas ediciones, -extinguir el Estudio si existen causas 
justificadas para ello. 

https://posgrado.uah.es/export/sites/posgrado/es/posgrados-
propios/.galleries/documentos/normativa-academica-estudios-propios.pdf  

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-
Secretaria-General/reglamento-de-estudios-propios.pdf  

Escuela de Posgrado 

Coordina i organitza els estudis de Postgrau i 
la formació permanent, tant els oficials com 
els propis. 

La Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá té un SGIQ desenvolupat i implantat que 
s’aplica a tots els programes de postgrau. 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf    

7 Universitat 
d’Alacant 

Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant 

TÍTOL VI. DE L ́AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 

Article 21. Control de qualitat 

Els ensenyaments propis de la Universitat d ́Alacant, se sotmetran als controls de qualitat que 
s ́establisquen en col·laboració amb el vicerectorat amb competències en aquesta matèria. 

21.1. Avaluació del Professorat 

En finalitzar els estudis, el professorat dels ensenyaments propis de la Universitat d ́Alacant haurà 
de sotmetre ́s a una avaluació en les condicions que s ́establisquen reglamentàriament. L ́avaluació 
positiva serà condició indispensable per a poder participar en futures edicions. 

Centre de Formació Continua 

Coordina l’oferta d’estudis de Postgrau, 
oficials i propis. 

http://www.uah.es/
http://www.uah.es/
https://posgrado.uah.es/export/sites/posgrado/es/posgrados-propios/.galleries/documentos/normativa-academica-estudios-propios.pdf
https://posgrado.uah.es/export/sites/posgrado/es/posgrados-propios/.galleries/documentos/normativa-academica-estudios-propios.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reglamento-de-estudios-propios.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reglamento-de-estudios-propios.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/
https://web.ua.es/va/continua/continua.html
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Tot i que hi ha interès per la qualitat dels programes propis, no es desprèn l’existència d’un SGIQ 
ben desenvolupat.  

D’altra banda, la normativa del CFC diu que una de les funcions és: “Coordinar el procedimiento de 
verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos de Máster 
oficiales”. 

https://web.ua.es/va/continua/documentos/normativa/titols-propis/normativa-sobre-
ensenyaments-propis-de-la-ua-14-04-14.pdf  

A la plana web de cadascun dels títols oficials hi ha una entrada al sistema d’assegurament de la 
qualitat. Però aquesta entrada no hi és en el cas dels títols propis. 

8 Universidad de 
Almería 

Normativa de organización y reguladora de las enseñanzas propias de la Universidad de Almería 

Artículo 27.- Sistema de Garantía de Calidad de las Enseñanzas Propias  

En consonancia con el Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones oficiales, se establecerán 
los procedimientos y mecanismos de evaluación de las Enseñanzas Propias que permitan detectar 
necesidades e implantar acciones de mejora continua.  

Los resultados de la evaluación serán determinantes para la aprobación e informe favorable por 
parte de la Comisión Académica de Postgrado y Formación Continua de posteriores ediciones. 

http://fcontinua.ual.es/web/docs/normativa_eepp_2017.pdf   

No s’ha trobat informació sobre un SGIQ desenvolupat i implantat per a cursos propis. 

Centro de Postgrado y Formación Continua 

S’explica la seva funció d’una manera 
genèrica (aprender a aprender para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida), però tot fa 
entendre que és el centre de gestió dels 
cursos propis. 

9 Universitat de 
Barcelona 

TÍTOL VIII. SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE LA QUALITAT, CONTROL DE LA QUALITAT DELS 
CURSOS: AVALUACIÓ  

Article 27. Aplicació i responsabilitats  

1. Els criteris del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat s’han d’aplicar a tots els cursos de 
postgrau i als cursos d’extensió universitària de 30 o més crèdits i s’ha de procedir, regularment, a 
valorar l’activitat global de cada curs.  

2. Els cursos que eventualment puguin ser candidats a ser inscrits en el Registre d’Universitats, 
Centres i Títols (RUCT) o en altres registres que s’estableixin a la comunitat autònoma o de la 
mateixa Universitat han de complir, a més dels requeriments propis de la Universitat de 
Barcelona, els que estableixen els registres.  

Agencia de Postgrau 

Gestiona els aspectes generals dels cursos 
propis. Cada centre fa la gestió dels seus 
cursos. 

https://web.ua.es/va/continua/documentos/normativa/titols-propis/normativa-sobre-ensenyaments-propis-de-la-ua-14-04-14.pdf
https://web.ua.es/va/continua/documentos/normativa/titols-propis/normativa-sobre-ensenyaments-propis-de-la-ua-14-04-14.pdf
http://www.ual.es/
http://www.ual.es/
http://fcontinua.ual.es/web/docs/normativa_eepp_2017.pdf
http://fcontinua.ual.es/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/apostgrau/
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3. L’Agència de Postgrau avalua tots els cursos d’acord amb les directrius de l’Agència de 
Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona i utilitza els instruments adients per recollir 
les opinions dels sectors implicats (alumnat, professorat, gestors, etc.).  

4. La responsabilitat d’aplicar els instruments d’avaluació dels cursos recau en el centre 
responsable. En el cas que gestioni un curs una entitat diferent del centre responsable, és l’entitat 
gestora qui ha d’assumir aquesta responsabilitat i ha de donar sempre comptes al centre 
responsable.  

5. Si el recull d’aquestes opinions comporta una valoració negativa del curs, el Consell Executiu de 
l’Agència de Postgrau pot acordar, amb consulta prèvia amb el centre responsable, la 
remodelació, reestructuració o replantejament del curs i, en última instància, la possibilitat de no 
aprovar-ne edicions posteriors. 

http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa_2016_ok.pdf  

10 Universidad de 
Burgos 

Reglamento de títulos propios de la Universidad de Burgos 

Artículo 5. En cualquiera de los casos, las Juntas de Facultad o de Escuela deberán emitir informe sobre 
los Títulos Propios cuya impartición física o virtual se halle vinculada al Centro. En este informe se 
deberá acreditar que no se produzcan conflictos de intereses con los títulos universitarios oficiales del 
Centro y avalar la calidad académica de las enseñanzas de cada título. 

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios/normativa-de-estudios-propios 

No s’ha trobat informació referent als títols propis a les planes de la Unitat Tècnica de Qualitat. 

Fundación general de la Universidad de 
Burgos 

Una de les funcions d’aquesta fundació és la 
formació, entre la que es troben els cursos 
propis. És per tant l’òrgan que gestiona 
aquests programes. 

11 Universidad de 
Cádiz 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2016, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las enseñanzas propias y la formación permanente de la Universidad de Cádiz 

El preàmbul del reglament fa referencia al pla estratègic de la Universidad de Cádiz i a una de les 
línies d’actuació, que diu:  AP.01.02.01 - Elaborar un procedimiento de validación anual de los títulos 
propios y diseñar el Sistema de Garantía de calidad específico. 

L’article 8 fa referència al Sistema de garantía de calidad de las enseñanzas propias de la 
Universidad de Cádiz. L’articulat va en el sentit de desenvolupar realment un SGIQ. 

https://formacion.fueca.es/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Reglamento.pdf 

La Fundación Universidad Empresa de la 
provincia de Cádiz gestiona els cursos propis, 
entre d’altres funcions que s’emmarquen en 
l’aproximació de la universitat a l’entorn 
laboral de la província. 

  

Pel que fa a la gestió de la qualitat, el SGIQ de la universitat està desenvolupat únicament pels 
cursos oficials. Tot i així, es dedueix que els títols propis estan sotmesos a una auditoria interna de la 
informació pública disponible.  

http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa_2016_ok.pdf
http://www.ubu.es/
http://www.ubu.es/
https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios/normativa-de-estudios-propios
https://fundacionubu.com/
https://fundacionubu.com/
http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
https://formacion.fueca.es/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Reglamento.pdf
https://home.fueca.es/objetivos/
https://home.fueca.es/objetivos/
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https://ucalidad.uca.es/sistema-de-gestion-de-la-calidad-de-grados-y-masters/  

12 Universidad de 
Cantabria 

Normativa de estudios propios. Universidad de Cantabria 

TÍTULO IX: SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD  

1. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD  

1. La Comisión de Estudios Propios, en colaboración con el Área de Calidad, será la responsable de 
establecer los criterios para realizar una evaluación anual de la calidad de los Estudios Propios. 
Esta evaluación deberá formar parte de la memoria final del programa.  

2. La Dirección del Programa será la encargada de aplicar los mecanismos del seguimiento de la 
calidad. Una vez recabada la información, trasladará, en su caso, a la Comisión Académica los 
resultados obtenidos. La recogida y el análisis de los datos para obtener los indicadores de calidad 
se harán de forma adaptada a las especificidades y naturaleza de cada uno de los Estudios. 

La pròpia redacció de l’articulat fa pensar en que no hi ha un SGIQ desenvolupat. 

https://web.unican.es/estudiantesuc/SiteAssets/Paginas/Normativa-Estudios-Propios-de-
Posgrado/Normativa%20TP%20Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno%2023%2010%2018%20
%20-%20.pdf 

No sembla que hi hagi cap òrgan específic per 
a la gestió dels cursos de Postgrau. La 
normativa està sota el paraigües del 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Emprendimiento. Servicio de Gestión 
Académica  

Pel que fa al SGIQ de la universitat, no hi ha cap referencia als cursos propis 

https://web.unican.es/unidades/area-calidad/Paginas/SGIC.aspx  

13 Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

El “Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Castilla-La Mancha” no incorpora cap 
apartat referent al sistema de garantia de la qualitat. 

https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-REGLAMENTO-DE-ENSEANZAS-PROPIAS-
DE-LA-UCLM.ashx?la=es  

https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-modificacin-
_del_reglamento_de_enseanzas-_propias_de_la_UCLM.ashx?la=es  

S’ha revisat el SGQ d’un centre d’aquesta universitat. No es fa referencia als títols propis.  

Centro de Estudios de Posgrado 

El CEP coordina i promou l’oferta formativa 
de Títols Propis i de Formació Continuada de 
la universitat. 

14 Universidad de 
Córdoba 

Reglamento por el que se regula la formación permanente de la Universidad de Córdoba 

CAPÍTULO VIII. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS PROPIOS 

Artículo 24. Informe final. 

El Instituto de Estudios de Postgrado (IdEP) de 
la Universidad de Córdoba s’encarrega dels 

https://ucalidad.uca.es/sistema-de-gestion-de-la-calidad-de-grados-y-masters/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
https://web.unican.es/estudiantesuc/SiteAssets/Paginas/Normativa-Estudios-Propios-de-Posgrado/Normativa%20TP%20Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno%2023%2010%2018%20%20-%20.pdf
https://web.unican.es/estudiantesuc/SiteAssets/Paginas/Normativa-Estudios-Propios-de-Posgrado/Normativa%20TP%20Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno%2023%2010%2018%20%20-%20.pdf
https://web.unican.es/estudiantesuc/SiteAssets/Paginas/Normativa-Estudios-Propios-de-Posgrado/Normativa%20TP%20Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno%2023%2010%2018%20%20-%20.pdf
https://web.unican.es/unidades/area-calidad/Paginas/SGIC.aspx
http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-REGLAMENTO-DE-ENSEANZAS-PROPIAS-DE-LA-UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-REGLAMENTO-DE-ENSEANZAS-PROPIAS-DE-LA-UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-modificacin-_del_reglamento_de_enseanzas-_propias_de_la_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/To-cep/2-modificacin-_del_reglamento_de_enseanzas-_propias_de_la_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/misiones/estudios/unidadescentros/cep
https://www.uclm.es/misiones/estudios/unidadescentros/cep
http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
https://www.uco.es/estudios/idep/
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La Dirección Académica del Título Propio elaborará una memoria final según modelo normalizado, 
donde consten los datos relativos al desarrollo de los estudios tanto desde el punto de vista 
académico como económico. Dicho informe será remitido al Vicerrectorado competente en un plazo 
no superior a tres meses tras la conclusión de la edición del Título Propio. La Comisión de Formación 
Permanente aprobará dicho Informe Final y será requisito indispensable para solicitar la renovación 
de un Título Propio. 

Artículo 25. Evaluación de los Títulos Propios. 

1. La Comisión de Formación Permanente en colaboración con el Servicio de Calidad será la 
responsable de establecer los criterios para realizar una evaluación anual de la calidad de los 
Títulos Propios. La Comisión arbitrará los mecanismos para la realización de una encuesta de 
satisfacción por parte del alumnado y profesorado al finalizar cada edición. Por otra parte, podrá 
encargar la realización de una evaluación externa con las normas y criterios que determine y con 
los asesoramientos e informes que solicite. 

2. La Comisión propondrá al Consejo de Gobierno la extinción de un Título Propio en caso de tener 
una evaluación global negativa. 

Artículo 26. Acreditación de los Títulos Propios. 

1. La Universidad de Córdoba podrá presentar para su acreditación los Títulos Propios de Máster y 
Diploma de Especialización. Para ello, la Universidad establecerá los mecanismos de Seguimiento 
de acuerdo con su Sistema de Garantía de Calidad. 

2. Los criterios de selección de los títulos a acreditar serán públicos y objetivos. 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00288  

processos acadèmics, administratius i de gestió 
dels títols de Postgrau oficials i propis. 

El SGQ de la Universitat de Córdoba es refereix únicament als títols oficials 
http://www.uco.es/sgc/  

15 Universidad de 
Extremadura 

Normativa reguladora de los cursos de formación permanente 

Título VII. De la evaluación de la calidad 

Artículo 59. Evaluación 
Con el fin de conocer el funcionamiento y potenciar la mejora de los distintos aspectos relacionados 
con las enseñanzas reguladas en esta normativa, se establecen sistemas de evaluación de los 
mismos. 

Artículo 60. Gestión de la evaluación 

El Vicerrectorado de Planificación Académica 
té la competència de la planificació, 
organització, seguiment i difusió de les 
activitats de formació permanent que porten 
a l’obtenció de títols propis. Actua a través de 
l’oficina de Formación Permanente 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00288
http://www.uco.es/sgc/
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eip
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eip
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eip
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado
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Para la evaluación interna se creará una unidad dentro de la Dirección de Formación Permanente, que 
trabajará en coordinación con la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEx, para el diseño, 
análisis y evaluación de la satisfacción de los usuarios, que contribuya a la mejora continua del servicio 
prestado. Este análisis afectará tanto a los contenidos académicos del curso, como al profesorado, 
instalaciones, calendario, ejecución del presupuesto, reclamaciones de alumnos y otros aspectos 
derivados de la prestación de este servicio. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/normativas  

 

A la Dirección de Calidad, de la Oficina de Calidad y Estrategia, hi ha el mapa de processos general 
de la UEx. Un dels processos és sobre la formació contínua i desenvolupa la forma en que es fa la 
proposta, gestió i control de qualitat de la Formació Contínua, d’acord amb la Normativa reguladora 
dels cursos de Formació Contínua i Títols propis. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/acercade/calidad-
1/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/mapa-de-procesos-1 

A la mateixa oficina es troba un catàleg d’indicadors publicat amb fitxes individuals per a cadascun 
d’ells. https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios    

Cada centre té publicat el seu manual de qualitat. No s’ha trobat informació sobre un SGIQ 
implantat referent a cursos propis.  

16 Universitat de 
Girona 

La Fundació UdG té un document de política de qualitat en el que pren el compromís de vetllar per 
ella. Però no sembla que hi hagi un SGIQ específic pels cursos propis ni que hi hagi cap adaptació 
dels procediments que s’apliquen als oficials. 

https://www.fundacioudg.org/pujades/files/Q-24-
03%20Pol%C3%ADtica%20de%20qualitat%20%28v11%29.pdf  

Fundació UdG: innovació i formació  

Gestiona la formació continuada; únicament 
el que són estudis propis. 

De la revisió del SGIQ de la universitat es desprèn que no es tenen en compte els cursos propis. 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ  

17 Universidad de 
Granada 

L’apartat de política de qualitat de la Escuela Internacional de Postgrado diu: “La Escuela 
Internacional de Posgrado participa de la Política de Calidad de la Universidad de Granada y en su 
empeño de mejorar la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de sus usuarios/as, desde 
hace años, viene realizando una amplia gama de actividades orientadas a la calidad y a las buenas 

Escuela Internacional de Postgrado 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/normativas
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/acercade/calidad-1/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/mapa-de-procesos-1
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/acercade/calidad-1/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/mapa-de-procesos-1
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/
https://www.fundacioudg.org/pujades/files/Q-24-03%20Pol%C3%ADtica%20de%20qualitat%20%28v11%29.pdf
https://www.fundacioudg.org/pujades/files/Q-24-03%20Pol%C3%ADtica%20de%20qualitat%20%28v11%29.pdf
https://www.fundacioudg.org/
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
https://escuelaposgrado.ugr.es/
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prácticas, con las herramientas adecuadas y el compromiso de todo su personal”. No hi ha 
referencia a un SGIQ per a títols propis ni a que estiguin integrats en el sistema general de qualitat. 

La normativa reguladora dels títols propis diu: 

Artículo 13. Vigencia y solicitud de nuevas ediciones  

1. Las propuestas formativas, una vez aprobadas, tendrán una vigencia de tres ediciones. Es 
requisito imprescindible que tras cada edición se realice una evaluación de la calidad del Título o 
Diploma y un plan de mejora de aquellas deficiencias detectadas, de tal forma que el Consejo 
Asesor de Enseñanzas de Posgrado procederá a evaluar la reedición de un Título o Diploma que 
tenga evaluación negativa en una edición. 

https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/informacion_documentacion_coordinadores
/normativa_e_propias  

Gestiona els màsters oficials, els doctorats i 
els títols propis 

Al Sistema de garantia de la qualitat de la universitat no es fa referencia als títols propis. 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/ssgc/sgc/sgcmasteresmodelorev5  

18 Universidad de 
Huelva 

Reglamento de Formación Permanente y de Títulos Propios de la Universidad de Huelva. 
Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación (Aprobada en Consejo de Gobierno de 20 
de junio de 2011) 

Artículo 9. Evaluación, Verificación y Acreditación 
… 

3. Los Títulos Propios que deseen estar verificados y acreditados para una posible inclusión en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos, tendrán que acogerse a las instrucciones de Agencias 
de Evaluación acreditadas. 

Artículo 42. Evaluación de la calidad 
… 

2. La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva velará por el cumplimiento del Sistema de 
Garantía de Calidad y remitirá al Servicio de Formación Permanente y Títulos Propios el informe de 
seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad. 

3. El informe de seguimiento constará, entre otra información relevante de: 

− La dirección web del Título Propio, a partir de la cual se realizará la comprobación de la 
información pública disponible. 

− Procedimientos y mecanismos de evaluación del Título Propio. 

− Información relativa a los resultados obtenidos sobre indicadores de calidad evaluados. 

L’organització i la gestió dels cursos propis 
depèn del Servicio de Formación Permanente 
y Títulos Propios de la Universidad de 
Huelva. 

 

https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/informacion_documentacion_coordinadores/normativa_e_propias
https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/informacion_documentacion_coordinadores/normativa_e_propias
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/ssgc/sgc/sgcmasteresmodelorev5
http://www.uhu.es/
http://www.uhu.es/
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=103&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=103&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=103&lang=es
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− Información relativa a las acciones de mejora implantadas. 

−Plan de mejora propuesto para próxima edición. 

Aquesta universitat té implantat un sistema de garantia de la qualitat pels títols propis. El document 
que conté els procediments que se segueixen és d’accés lliure. 

http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=70&
Itemid=121&lang=es  

http://www.uhu.es/formacion_permanente/documentos/sistema_calidad.pdf 

Però quan es consulten els cursos propis no es visibilitza l’existència del SGIQ. 

19 Universidad de 
Jaén 

Normativa de Enseñanzas Propias de Formación Permanente 

Artículo 13. Sistema de Garantía Interno de la Calidad de las Enseñanzas Propias 

Las Enseñanzas Propias de Formación Permanente contarán con un Sistema de Garantía Interno de la 

Calidad (SGIC) diseñado a tal efecto por la Universidad de Jaén. El SGIC será obligatorio en 

enseñanzas de extensión igual o superior a 10 créditos. Este sistema incluirá los procedimientos para 

la recogida y análisis de información sobre las Enseñanzas de Formación Permanente, y el modo en el 

que esta información será utilizada para el seguimiento, revisión y toma de decisiones de mejora de 

aquellas. 

https://cep.ujaen.es/sites/centro_cep/files/uploads/NORMATIVA%20ENSEN%CC%83ANZAS%20PROP

IAS%20UJA_Mod_CG_23_nov_2017.pdf 

Al web de cadascun dels programes oficials, tant graus com màsters, hi ha una entrada al sistema de 

garantia de la qualitat, amb informació molt completa sobre el sistema i els resultats de l’avaluació 

de les titulacions. Aquesta informació no es troba en el cas dels títols propis. Això fa pensar en que la 

voluntat de la universitat és la de desenvolupar el SGIQ per als cursos propis (i segurament el sistema 

està dissenyat), però encara no s’ha fet realitat. 

Centro de Estudios de Posgrado 

Organitza i coordina els ensenyaments I els 
processos acadèmics dels títols de postgrau 
oficials i propis. També té com a funció la 
garantia de la qualitat dels programes que 
gestiona. 

20 Universidad de 
La Rioja 

Normativa sobre estudios propios de formación permanente de la Universidad de La Rioja 

A la normativa no es fa referència a la qualitat dels títols propis. 

https://www.unirioja.es/servicios/saj/pdf/normativa/ESTUDIANTES/Otros/Normativa%20sobre%20E

studios%20Propios%20de%20Formacion%20Permanente.pdf  

Fundación Universidad de La Rioja 

És l’entitat que organitza els cursos de 
postgrau. 

http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=121&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=121&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/documentos/sistema_calidad.pdf
http://www.ujaen.es/
http://www.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/sites/centro_cep/files/uploads/NORMATIVA%20ENSEN%CC%83ANZAS%20PROPIAS%20UJA_Mod_CG_23_nov_2017.pdf
https://cep.ujaen.es/sites/centro_cep/files/uploads/NORMATIVA%20ENSEN%CC%83ANZAS%20PROPIAS%20UJA_Mod_CG_23_nov_2017.pdf
https://cep.ujaen.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/
https://www.unirioja.es/servicios/saj/pdf/normativa/ESTUDIANTES/Otros/Normativa%20sobre%20Estudios%20Propios%20de%20Formacion%20Permanente.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/saj/pdf/normativa/ESTUDIANTES/Otros/Normativa%20sobre%20Estudios%20Propios%20de%20Formacion%20Permanente.pdf
https://fundacion.unirioja.es/formacion_secciones/view/6/
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Pel que fa a la qualitat, un cop consultada la plana web de l’oficina de qualitat i avaluació, al 
document sobre el SGIQ s’indica que l’abast del sistema són les titulacions oficials. 

https://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml 

21 Universidad de 
La Laguna 

Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de La Laguna 

Artículo 23.- Evaluación del Título Propio       

1. Las memorias de solicitud de títulos propios de grado y posgrado incluirán un Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC), que deberá contemplar los siguientes procedimientos: 
evaluación y mejora  de  la calidad de la enseñanza y el profesorado, garantía de calidad de  las 
prácticas externas, análisis de la inserción laboral de los titulados y satisfacción con la formación 
recibida, análisis de satisfacción de los colectivos implicados y de atención a las reclamaciones, 
quejas y sugerencias, y criterios de extinción de la titulación. Este SGIC deberá desarrollarse 
durante la implantación de la   titulación.    

2. Los títulos propios de grado y posgrado serán sometidos a seguimiento y evaluación, a efectos 
de determinar si se están desarrollando conforme se ha establecido en la memoria de solicitud. A 
partir de los resultados de la evaluación se decidirá si el título es susceptible   de reeditarse, o se 
procede a su extinción.    

3. El vicerrectorado con competencias en calidad proporcionará el protocolo a seguir para el 
seguimiento y la evaluación, que estará al menos constituido por un catálogo de información 
pública y el autoinforme de los responsables de la titulación. El vicerrectorado con competencias 
en calidad asesorará a los responsables de la titulación en el proceso de diseño, seguimiento y 
evaluación del SGIC del título. Asimismo, informará sobre la evaluación del título y remitirá al 
órgano correspondiente al objeto de su reedición el informe pertinente.    

4. El Centro al que se adscribe la titulación podrá amparar el título en el SGIC del Centro, 
integrando a los responsables en sus estructuras.    

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/8570/acuerdo7.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Vicerrectorado de docencia 

La revisió del web de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad diu que un dels serveis que 
ofereixen a l’usuari és l’Avaluació dels títols propis. El manual del SGIQ té en compte de forma 
explícita els cursos propis. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzYUdPTm8yOVhSSWc/view  

 

https://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml
http://www.ull.es/
http://www.ull.es/
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/8570/acuerdo7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzYUdPTm8yOVhSSWc/view
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22 Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Reglamento de títulos propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Artículo 14.- Memorias finales y Evaluación de la Calidad en las Enseñanzas Propias impartidas  

1. En el mes siguiente a la finalización de cada título, el director académico del título propio 
deberá presentar una memoria final de actividades. Esta memoria final contendrá los apartados 
que figuran en el Anexo IV del presente reglamento.  

2. Cuando la duración de las enseñanzas sea superior a un año, se deberá elaborar y remitir de 
igual forma, una memoria anual, de características similares a la memoria final.  

3. La presentación de la memoria final se realizará por vía telemática, utilizando la aplicación 
informática disponible en la web del Vicerrectorado con competencias en el área, al tiempo que 
será comunicada mediante escrito en el registro oficial del Vicerrectorado correspondiente.  

4. Antes de finalizar la impartición de los títulos propios estructurados en al menos 15 ECTS, el 
Vicerrectorado con competencias en el área de calidad realizará una evaluación sobre la 
satisfacción de los estudiantes y el desarrollo de las actividades académicas. Estas encuestas 
podrán ser realizadas usando la vía telemática y deberán ser planificadas por el Director 
Académico.  

5. La Comisión delegada con competencias en Títulos Propios tendrá en cuenta los resultados 
señalados en los puntos anteriores a los efectos de proponer acciones de mejora en la impartición 
de los Estudios propios, proceder a la aprobación de la renovación de próximas ediciones o en 
caso contrario, a extinguir el Título. 

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/titulospropios/reglamento_de_titulos_pro
pios.pdf 

La programació, la implantació i el seguiment 
dels títols propis és competència del 
Vicerrectorado de Titulaciones y Formación 
Permanente.  

També hi ha un Centro de Formación 
Permanente, però no queda clar realment 
què és. 

 

Pel que fa al SGQ d’aquesta universitat, tot i que no ho especifica, se sobreentén que s’aplica 
únicament a les titulacions oficials. Al web de cada titulació hi ha la informació detallada sobre com 
es treballa l’assegurament de la qualitat, però en canvi no és així en les titulacions pròpies. 

És interessant destacar que al web de l’àrea de qualitat d’aquesta universitat hi ha els procediments 
institucionals dels SGQ dels centres que són comuns a tots ells. Un d’aquests procediments és el 
PI15. Diseño de los títulos propios. 

https://calidad.ulpgc.es/sgc_pinst  

23 Universidad de 
León 

NORMATIVA REGULADORA DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES A LA OBTENCION DE TÍTULOS 
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEON 

Artículo 11. Sistema de garantía de calidad 

L’organització i gestió dels títols propis depèn 
del Vicerrectorado de actividad académica 

http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/titulospropios/reglamento_de_titulos_propios.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/titulospropios/reglamento_de_titulos_propios.pdf
https://www.ulpgc.es/vtitulaciones
https://www.ulpgc.es/vtitulaciones
http://cfp.ulpgc.es/
http://cfp.ulpgc.es/
https://calidad.ulpgc.es/sgc_pinst
http://www.unileon.es/
http://www.unileon.es/
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Dado que corresponde a la Universidad de León garantizar el nivel científico y docente de estas 
enseñanzas, el Rector podrá designar, en su caso, una Comisión de Seguimiento que le remitirá 
anualmente un informe de actuación. Asimismo, para garantizar la calidad en el desarrollo y 
seguimiento de las enseñanzas, éstas deberán acogerse a los procedimientos establecidos en el 
Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León cuyos resultados serán revisados por la 
Comisión de Calidad. Los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad se desarrollarán en base 
a la naturaleza y características de estas enseñanzas, realizando los ajustes necesarios. 

https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213453797_n_ensenanzas_propias_de
_la_universidad_de_leon.pdf 

La consulta dels documents de la Oficina de Evaluación y Calidad no fa pensar que els cursos propis hi 
siguin contemplats. 

http://calidad.unileon.es/  

24 Universitat de 
Lleida 

Normativa de formació contínua 

El capítol 9 desenvolupa l’avaluació de la qualitat dels programes. Les eines que planteja són les 
enquestes d’avaluació on es recull l’opinió de l’alumnat i obre la porta a qualsevol altre mecanisme 
que el Centre de Formació Contínua trobi adient. Per tant, no es pot dir que hi hagi un SGIQ 
desenvolupat. 

http://www.cfc.udl.cat/fc/docs/normativa/normativa.pdf 

Centre de Formació Contínua 

És l’ens que té la responsabilitat de la 
formació i la gestió de la formació contínua. 

El sistema de garantia de la qualitat s’ocupa únicament dels programes d’estudis oficials 

http://www.udl.cat/ca/serveis/oqua/ 

25 Universidad de 
Málaga 

Reglamento de Titulaciones Propias 
(Texto aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 15 de Julio de 2014) 
Contiene las modificaciones aprobadas por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2014 y el 9 de 
abril de 2018. 

Artículo 9. Evaluación de la calidad del título propio 

1. Los títulos propios que requieran aprobación de Consejo de Gobierno están obligados a 
establecer un Sistema de Garantía de Calidad del título, según el correspondiente modelo vigente 
en la Universidad de Málaga. 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Les titulacions pròpies depenen d’aquest 
vicerectorat, on hi ha una secció específica 
per a aquests afers.  

https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213453797_n_ensenanzas_propias_de_la_universidad_de_leon.pdf
https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213453797_n_ensenanzas_propias_de_la_universidad_de_leon.pdf
http://calidad.unileon.es/
http://www.udl.es/
http://www.udl.es/
http://www.cfc.udl.cat/fc/docs/normativa/normativa.pdf
http://www.cfc.udl.cat/fc/portada.php
http://www.udl.cat/ca/serveis/oqua/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
https://www.uma.es/cipd/
https://www.uma.es/cipd/
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2. Para los cursos que no requieran aprobación de Consejo de Gobierno, el director académico 
podrá proponer un sistema de evaluación de la calidad. En todo caso, será necesario realizar al 
menos una encuesta de satisfacción del alumnado. 

3. La dirección académica del título propio deberá remitir una memoria docente y económica anual 
a la Comisión de Títulos Propios en un plazo máximo de 60 días desde la finalización del curso. En 
esta memoria se deberán incluir los resultados de la evaluación de la calidad, lo cuales se tomarán 
en consideración en la solicitud de renovación del título propio. 

http://www.uma.es/titulacionespropias/info/72803/reglamento-tp/ 

Sistema de garantía de la calidad de los títulos propios de la Universidad de Málaga 

http://www.uma.es/media/tinyimages/file/SGC_Titulos_Propios_UMA_2.pdf  

26 Universidad de 
Murcia 

Reglamento de Estudios Propios de la Universidad de Murcia 

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 

Para el análisis, seguimiento y mejora continua de cada curso de posgrado, no se consideran 
indicadores específicos más allá de los resultados académicos, incidencias y satisfacción de los grupos 
de interés, así como del propio conocimiento del desarrollo de la actividad que los miembros de la CAC 
han de poseer. 

En consecuencia, la CAC se reunirá con la periodicidad que considere necesaria, levantando acta de sus 
reuniones, para analizar el desarrollo del curso y realizar las propuestas de mejora que considere 
adecuadas en cada momento. 

https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-los-estudios-propios-de-la-universidad-de-
murcia/pdf/5939.pdf   

La responsabilitat de l’organització general 
dels cursos propis recau en el Vicerrectorado 
de Estudios. Hi ha una Comisión de 
Evaluación de Estudios Propios que revisa els 
projectes. El Consejo de Gobierno en fa 
l’aprovació.  

En el Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de cadascuna de les facultats de la 
Universidad de Murcia, diu que “El SAIC de la Facultad alcanza a todas las titulaciones oficiales 
impartidas en el seno de la misma y de las que es responsable, tanto de grado como de máster 
universitario”. Queda clar que els propis no hi són inclosos. 

https://www.um.es/web/unica/saic-marco-um 

Hi ha també un document que és el manual del sistema de gestió interna de la qualitat per a cursos 
propis. Aquest document és intermedi entre la normativa dels cursos propis i un manual real d’un SGQ. 
És interessant el tractament que en fan, ja que han plantejat la normativa en la direcció de la millora 
de les titulacions. De tota manera, a l’apartat n.7 diu que només es tindran en compte els indicadors 

http://www.uma.es/titulacionespropias/info/72803/reglamento-tp/
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/SGC_Titulos_Propios_UMA_2.pdf
http://www.um.es/
http://www.um.es/
https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-los-estudios-propios-de-la-universidad-de-murcia/pdf/5939.pdf
https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-los-estudios-propios-de-la-universidad-de-murcia/pdf/5939.pdf
https://www.um.es/web/vic-estudios/
https://www.um.es/web/vic-estudios/
https://www.um.es/web/unica/saic-marco-um
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de resultats (rendiment …) i el resultat de les enquestes (resultados académicos, incidencias y 
satisfacción de los grupos de interés). És una primera aproximació que fa que la universitat tingui una 
bona imatge en aquest sentit. 

27 Universidad de 
Oviedo 

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el 
que se aprueba el reglamento de estudios conducentes a Títulos Propios y otros Cursos de Postgrado. 

Artículo 18. 

4. No obstante lo anterior, los estudios de los Títulos Propios deberán someterse a un proceso de 
evaluación, o en su caso de acreditación, en los términos que se regulen por el Vicerrectorado que 
ejerza las competencias en materia de evaluación de la calidad. La evaluación negativa conllevará la 
suspensión de la autorización para la impartición, de lo que se dará cuenta mediante un informe, al 
Consejo de Gobierno. 

http://www6.uniovi.es/bopa/2008/01/440_01.htm   

Centro internacional de posgrado 

Aquest centre coordina l’oferta de màsters 
universitaris, programes de doctorat, títols 
propis i formació contínua.  

Al web de la Unidad Técnica de Calidad hi ha l’enllaç al SGIQ de tots els títols. A l’apartat 
corresponent al centro internacional de posgrado hi ha l’enllaç als informes de seguiment i 
d’acreditació de les titulacions. Únicament hi  consten programes de màsters universitaris. Per tant, 
els cursos propis no estan sotmesos a cap sistema de garantia de la qualitat que segueixi el 
programa AUDIT.  

D’altra banda, al PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS (un dels 
procediments del SGIQ general de la Universidad de Oviedo) diu que l’abast del sistema de qualitat 
són totes les activitats relacionades amb els programes formatius de Grau, Màster Universitari i 
Programa de Doctorat. 

https://calidad.uniovi.es/garantiainterna/documentacion  

28 Universidad de 
Salamanca 

Normativa reguladora de las actividades de   Formación Permanente en la Universidad de Salamanc
a(Aprobada en Consejo de Gobierno de  Gobierno 30/11/11 y modificada 26/07/17 y 26/07/18)  

Artículo 20. Memoria anual de seguimiento 

El órgano académico responsable del Título Propio aprobará al finalizar cada curso académico un 
informe anual de seguimiento elaborado por la Comisión Académica, que abordará los aspectos 
académicos y económicos, y que será presentado al CFP-USAL en el plazo de seis meses desde la 
conclusión de las actividades académicas desarrolladas en el título 

Anexo I: Memoria para la solicitud de Título Propio. 

Centro de formación permanente 

És responsable de l’organització i gestió dels 
cursos propis. Com a la UB, però amb més 
atribucions (tal com passa a moltes 
universitats de mida mitjana) 

http://www.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/
http://www6.uniovi.es/bopa/2008/01/440_01.htm
http://cei.uniovi.es/postgrado
https://calidad.uniovi.es/garantiainterna/documentacion
http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
http://formacionpermanente.usal.es/info/
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1. Plan de Estudios i) Sistema de garantía de calidad   

Mecanismos de:    
‐ Información pública sobre el título  
‐ Recogida de datos sobre los procedimientos que desarrollan el título   
‐ Revisión y análisis del título   
‐ Mejora continua del título  

http://formacionpermanente.usal.es/info/wp-
content/uploads/2019/02/normativa_formacion_permanente_2018.pdf  

Unidad de evaluación de la calidad 

En el SGIQ de màsters no es fa menció dels cursos propis. A la normativa dels cursos propis, a l’annex 
I hi ha un apartat sobre qualitat, però no constitueix un SGIQ sencer. 

https://calidad.usal.es/  

29 Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

REGULAMENTO DE ESTUDOS PROPIOS DE POSGRAO E CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Artigo 29.-Sistema de garantía da calidade  

Os títulos propios da Universidade de Santiago de Compostela integraranse no sistema de garantía 
de calidade da área académica. Non obstante o anterior, poderán establecerse mecanismos de 
control da calidade po la Comisión que opcionalmente serán tidos en conta para a renovación dos 
títulos ou a aprobación de novas peticións. 

La situació és similar al què passa a altres universitats. 

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/normativa/descargas/documentos/Regulame
nto-Estudos-Propios-texto-consolidado.pdf  

El Centro de Estudios Propios coordina i 
promou l’oferta propia de la USC de formació 
especialitzada dirigida a l’actualització 
profesional. El que no fa és la gestió 
administrativa de l’alumnat, que la fan els 
centres responsables. 

30 Universidad de 
Sevilla 

Reglamento de Enseñanzas Propias (Acuerdo 5.2/CG 27-2-19) 

CAPÍTULO VII. Control de Calidad de las Enseñanzas Propias 

Artículo 30. Sistema de Garantía de Calidad de las Enseñanzas Propias 

1. La Universidad de Sevilla desarrollará y aplicará un Sistema de Garantía de Calidad para las 

Enseñanzas Propias, en consonancia con el Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones 

El Centro de Formación Permanente depèn 
del Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
Unifica i coordina l’oferta de títols propis de la 
Universidad de Sevilla i els processos de 
gestió i aprovació. 

 

http://formacionpermanente.usal.es/info/wp-content/uploads/2019/02/normativa_formacion_permanente_2018.pdf
http://formacionpermanente.usal.es/info/wp-content/uploads/2019/02/normativa_formacion_permanente_2018.pdf
https://calidad.usal.es/
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/normativa/descargas/documentos/Regulamento-Estudos-Propios-texto-consolidado.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/normativa/descargas/documentos/Regulamento-Estudos-Propios-texto-consolidado.pdf
http://www.usc.es/es/centros/cep/
http://www.us.es/
http://www.us.es/
https://cfp.us.es/
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oficiales, para lo cual establecerá los procedimientos y mecanismos de evaluación de las 

Enseñanzas Propias que permitan detectar necesidades e implantar acciones de mejora continua. 

2. Finalizada cada edición de las Enseñanzas Propias, el Director de Estudios remitirá al Centro de 

Formación Permanente un informe final, de acuerdo con el modelo normalizado que incluirá una 

propuesta de plan de mejora de los estudios. 

3. La presentación del informe final será condición indispensable para que pueda realizarse una 

nueva edición de los correspondientes estudios. 

https://cfp.us.es/conocer-el-centro/normativa/reglamento-ensenanzas-propias 

La Universidad de Sevilla disposa d’un SGIQ per a títols propis, però la informació  no és accessible. 
Tot i així, a través dels buscadors d’Internet es pot accedir a la guia del sistema de qualitat anterior a 
l’actual. Aquest és el sistema de garantia de qualitat del centre. 

S’adjunta l’enllaç a la Missió i Política de Qualitat del Centro de Formación Permanente.  

https://cfp.us.es/conocer-el-centro/mision-y-politica-de-calidad  

31 Universidad de 
Valladolid 

REGLAMENTO DE CURSOS DE POSGRADO / VII. DE LA EVALUACIÓN  

Artículo 20.  

Con el fin de conocer el funcionamiento de los distintos aspectos relacionados con las enseñanzas 
correspondientes a un Título de Posgrado de la UVA se establecen sistemas de evaluación interna y 
externa de los mismos.  

a) La evaluación interna será realizada por el director del curso mediante la elaboración de una 
memoria anual. Esta memoria estará normalizada y deberá tratar sobre los siguientes aspectos: 
académicos, profesores y colaboradores, calendario de actividades desarrolladas, sistemas de 
evaluación de los alumnos, ejecución del presupuesto, valoración final del director.  

b) La evaluación externa corresponde a la Comisión de Ordenación Académica, que la realizará 
según las normas y criterios que considere oportunos. El resultado de esta evaluación se elevará a 
Junta de Gobierno para la posible continuidad de estos estudios. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/_documentos/VII.1.-Reglamento-de-
Cursos-de-Postgrado-26-de-abril-de-1991-reformado-el-11-de-marzo-de-1994-el-18-de-diciembre-
de-1996-el-13-de-julio-de-2005-y-el-12-de-diciembre-de-2007.pdf 

A la normativa dels cursos propis (cursos de posgrau) no es contempla el desenvolupament d’un 
SGIQ. No es troba la informació referent a la qualitat de les titulacions oficials. 

El Consell de Govern és l’òrgan que aprova les 
propostes de cursos propis. La renovació dels 
títols es pot delegar a la Comissió Permanent. 

El vicerectorat de Ordenación Académica e 
Innovación Docente té la competència 
d’organitzar i gestionar els processos relatius 
als Títols Propis. 

L’oficina que fa la gestió específica forma part 
del Servicio de Posgrado y Títulos - Sección 
de Estudios Propios y Títulos 

 

 

https://cfp.us.es/conocer-el-centro/normativa/reglamento-ensenanzas-propias
https://cfp.us.es/conocer-el-centro/mision-y-politica-de-calidad
http://www.uva.es/
http://www.uva.es/
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/_documentos/VII.1.-Reglamento-de-Cursos-de-Postgrado-26-de-abril-de-1991-reformado-el-11-de-marzo-de-1994-el-18-de-diciembre-de-1996-el-13-de-julio-de-2005-y-el-12-de-diciembre-de-2007.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/_documentos/VII.1.-Reglamento-de-Cursos-de-Postgrado-26-de-abril-de-1991-reformado-el-11-de-marzo-de-1994-el-18-de-diciembre-de-1996-el-13-de-julio-de-2005-y-el-12-de-diciembre-de-2007.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/_documentos/VII.1.-Reglamento-de-Cursos-de-Postgrado-26-de-abril-de-1991-reformado-el-11-de-marzo-de-1994-el-18-de-diciembre-de-1996-el-13-de-julio-de-2005-y-el-12-de-diciembre-de-2007.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.03.vicerrectorados/1.03.11.ordenacion/1.03.02.03.competencias/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.03.vicerrectorados/1.03.11.ordenacion/1.03.02.03.competencias/index.html
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32 Universidade 
de Vigo 

REGULAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS DA UNIVERSIDADE DE 
VIGO 

S’adjunta l’enllaç al reglament dels títols propis. En ell no es fa referència al sistema de garantia de 
la qualitat. 

No s’arriba al sistema de garantia de qualitat de la universitat, ni des del web general ni des del web 
dels centres. 

 

33 Universidad de 
Zaragoza 

Acuerdo de 18 de marzo de 2014 del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que aprueba el 
REGLAMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

TÍTULO IV: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS PROPIOS 

Artículo 14.- Memoria final 

1. El director del título propio elaborará una memoria final normalizada con los datos económicos 
y académicos que se determinen. Dicha memoria se remitirá con el visto bueno del órgano 
coordinador al vicerrector con competencias en materia de política académica, en el plazo de tres 
meses tras la conclusión de la edición del estudio. 

2. La gestión económica de los títulos propios podrá ser objeto de auditoría interna por parte de 
los órganos competentes de la universidad. 

Artículo 15.- Evaluación 

1. La Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad será la responsable de establecer los 
criterios para realizar una evaluación anual de la calidad de los títulos propios. La Comisión 
arbitrará los mecanismos para la realización de una encuesta de satisfacción por parte de 
alumnos y de los profesores al finalizar cada edición de un estudio. Por otra parte, podrá encargar 
la realización de una evaluación externa con las normas y criterios que determine y con los 
asesoramientos e informes que solicite.  

2. La Comisión de Estudios de Posgrado elaborará un informe final de evaluación del título propio 
a partir de los resultados de la evaluación interna, de la externa en su caso, de la memoria final y 
de las encuestas de los alumnos, el cual se tendrá en cuenta para la posible continuidad del 
mismo. La Comisión propondrá al Consejo de Gobierno la extinción del título propio con dos 
evaluaciones negativas.  

http://zaguan.unizar.es/record/30584/files/norma_academicaFormacionPermanente_2014_origina
l.pdf 

En els màsters universitaris sempre hi ha un apartat de qualitat amb entrada als informes de 
seguiment i acreditació. En el cas dels cursos propis això no és així. Aquesta circumstància 

Comisión de Estudios de Posgrado de la 
Universidad 

No hi ha informació sobre les competències 
d’aquesta comissió. A partir del reglament de 
formació contínua s’entén que aquesta 
comissió participa en l’aprovació i gestió dels 
cursos propis, tot i que no constitueix un ens 
autònom. 

http://www.uvigo.es/
http://www.uvigo.es/
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/formacion/REGULAMENTOTITULOSPROPIOS_II-def_v2.pdf
http://www.unizar.es/
http://www.unizar.es/
http://zaguan.unizar.es/record/30584/files/norma_academicaFormacionPermanente_2014_original.pdf
http://zaguan.unizar.es/record/30584/files/norma_academicaFormacionPermanente_2014_original.pdf
https://www.unizar.es/institucion/organos-de-gobierno/comision-de-estudios-de-postgrado-de-la-universidad
https://www.unizar.es/institucion/organos-de-gobierno/comision-de-estudios-de-postgrado-de-la-universidad
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conjuntament amb el fet que no hi ha referencia a un SGIQ a la normativa indica que el tema de 
l’assegurament de la qualitat no està treballat. 

34 Universidad 
del País Vasco 

NORMATIVA SOBRE ENSEÑANZAS PROPIAS 

Artículo 19.- Evaluación y acreditación de titulaciones 

1. La propuesta de impartición de un Título Propio será evaluada tanto interna 
como externamente. La evaluación externa será realizada por UNIBASQ, de acuerdo con el 
Art. 80 c) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco que recoge 
entre las funciones de UNIBASQ la evaluación y la acreditación de la calidad de las 
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos propios, o por cualquier otra agencia de 
evaluación acreditada. 

2. Para la aprobación de la impartición del Título Propio será necesario que tanto la evaluación 
interna como la externa sean favorables. 

3. Todos los Títulos Propios se evaluarán al ser propuestos por primera vez y cada cinco años será 
necesario renovar la evaluación. 

https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/berezko-ikasketen-arautegi-bateratua  

Comisión de Posgrado 

Depèn del Vicerectorat d’estudis de grau i de 
postgrau. Funciona de manera similar a 
l’Agència de Postgrau de la UB. 

A la gestió dels cursos propis també hi 
participa el Vicerectorat de Euskera i formació 
contínua. 

Al web del Sistema de Qualitat de la universitat hi ha molta informació 
https://www.ehu.eus/es/web/keiz/kbbs-audit 

Es dedueix que els cursos propis estan sotmesos a un SGIQ. UNIBASQ, l’agència d’avaluació externa, 

avaluaria i acreditaria aquests programes. Però no es troba més informació relacionada amb la 

qualitat dels cursos propis. Així com en el cas dels màsters universitaris hi ha sempre un apartat de 

qualitat amb les memòries de totes les revisions fetes, en el cas dels propis no hi ha res. 

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Escuela de Màster y Doctorado 

https://www.ehu.eus/documents/1325031/11878603/ManualCalidad+MDe+ABRIL2019.pdf/7d3326

72-2863-c3c8-8dfd-d07dd426a87b 

35 Universidad 
Internacional 
de Andalucía 

REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS DE POSTGRADO Y DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

Artículo 29. Seguimiento y evaluación de la calidad 

1. Los títulos propios de postgrado dispondrán de un Sistema de Garantía de Calidad según el 
modelo establecido por la Universidad Internacional de Andalucía. 

Comisión de Posgrado 

La Comisión de Posgrado és l’òrgan que 
proposa, coordina i supervisa la política 
estratègica de la Universitat en matèria 
d’estudis de Postgrau oficials i propis. 

http://www.ehu.es/
http://www.ehu.es/
https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/berezko-ikasketen-arautegi-bateratua
https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak/graduondoko-batzordea
https://www.ehu.eus/es/web/keiz/kbbs-audit
https://www.ehu.eus/documents/1325031/11878603/ManualCalidad+MDe+ABRIL2019.pdf/7d332672-2863-c3c8-8dfd-d07dd426a87b
https://www.ehu.eus/documents/1325031/11878603/ManualCalidad+MDe+ABRIL2019.pdf/7d332672-2863-c3c8-8dfd-d07dd426a87b
http://www.unia.es/
http://www.unia.es/
http://www.unia.es/
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2. En el caso de los estudios de formación continua, la Dirección Académica deberá remitir a la 
Comisión de Postgrado una memoria final en un plazo máximo de 60 días desde la finalización del 
programa. Esta memoria deberá incluir los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado 
y profesorado, así como la valoración de los resultados de tales encuestas, aportando, si se estima 
conveniente, un Plan de Mejora para futuras ediciones con el fin de corregir posibles deficiencias 
detectadas. 

3. Para la valoración de propuestas de sucesivas ediciones, tanto de enseñanzas propias de 
postgrado como de formación continua, se tendrán en cuenta los resultados reflejados en los 
informes finales de las ediciones previas y, en su caso, las propuestas de mejoras planteadas. 

https://www.unia.es/images/normativa/general/REGLAMENTO_DE_ENSENANZAS_DE_POSTGRADO
_FORMACION_CONTINUA.pdf 

La plana web de formació continua té accesible el “Manual del sistema de garantía de calidad de los 
estudios de posgrado” i el “Manual de procedimientos de los títulos propios de posgrado” 

El sistema de garantia de la qualitat està ben desenvolupat, però no es mostra el resultat del 
seguiment a cap ensenyament. Fa la impressió que es tracta d’una universitat jove amb poc 
recorregut en cursos propis.  

https://www.unia.es/planificacion-y-calidad/sistema-de-garantia-de-calidad 

L’estructura de gestió responsable 
d’organitzar i coordinar els títols de Postgrau 
és la Oficina de Estudios de Posgrado, sota la 
direcció del vicerectorat corresponent. No 
s’ha trobat l’enllaç a aquesta oficina. 

De tota manera, l’organització de les 
titulacions i dels processos acadèmics 
correspon al centre on s’imparteix el 
programa.  

36 Universidad 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo UIMP 

Evaluación de los Estudios Propios de Postgrado 

Al término de cada edición se realizará la evaluación de los estudios impartidos mediante la valoración 
de una Memoria Final elaborada por el Director Académico del Programa en un impreso normalizado. 
Esta Memoria será remitida al Vicerrectorado de Postgrado e Investigación en el plazo de un mes tras 
la finalización de cada edición y deberá incluir al menos los siguientes datos: 

a) Datos académicos 

b) Relación de profesores y colaboradores que han intervenido, con asignación de créditos 

c) Actividades desarrolladas y calendario 

d) Análisis del cumplimiento del programa 

e) Sistema de evaluación de los alumnos 

f) Grado de ejecución del presupuesto anual y estado de gastos 

g) Valoración final 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios-propios/titulos-
propios.html  

Hi ha un tractament conjunt dels programes 
de Postgrau oficials i propis. Així hi ha un 
document: “Programa general de estudios de 
postgrado” que els inclou a tots amb una 
petita fitxa individual. 

En aquest cas es tracta d’una universitat, la 
missió de la qual és la formació postgraduada 
orientada a l’ocupació i al reciclatge 
professional. No imparteix titulacions de grau. 

Comisión de posgrado y doctorado 

Aquesta comissió analitza i avalua les 
propostes d’estudis propis de postgrau. 

 

https://www.unia.es/images/normativa/general/REGLAMENTO_DE_ENSENANZAS_DE_POSTGRADO_FORMACION_CONTINUA.pdf
https://www.unia.es/images/normativa/general/REGLAMENTO_DE_ENSENANZAS_DE_POSTGRADO_FORMACION_CONTINUA.pdf
https://www.unia.es/planificacion-y-calidad/sistema-de-garantia-de-calidad
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios-propios/titulos-propios.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios-propios/titulos-propios.html
http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/PROGRAMA_GENERAL_WEB_CASTELLANO.pdf
http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/PROGRAMA_GENERAL_WEB_CASTELLANO.pdf
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/comisiones-academicas/comision-de-postgrado-y-doctorado.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/comisiones-academicas/comision-de-postgrado-y-doctorado.html
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Tenen un document sobre la qualitat: Política y objetivos de calidad de la UIMP amb els eixos clau que 
orienten l’estratègia de qualitat dels estudis de Postgrau. Aquest pla de qualitat està organitzat en tres 
programes que desenvolupen els eixos estratègics següents: garantia de qualitat dels estudis de 
màster, garantia de qualitat dels estudis de doctorat i garantia de qualitat en la cooperació 
internacional i la mobilitat. És un document de tres planes que està bé, però que no indica l’existència 
d’un sistema complet de garantia de la qualitat desenvolupat i implantat. 

L’anàlisi de cursos individuals tampoc indica l’existència d’un SGIQ per a cursos propis. En els cursos 
oficials hi ha un apartat de SGIQ, que només segueixen els oficials. 

El document “Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UIMP” està publicat i és accessible. 

http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/propios/1305880129Sistema_de_Garant%C3%ADa_de_
Calidad_Normas_generales_de_los_estudios_de_Posgrado_UIMP_2008_.pdf  

37 Universidad 
Miguel 
Hernández de 
Elche 

Normativa de Títulos Propios de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

A l’article 18.4 de la normativa es fa referencia a la qualitat. “Els títols propis seran avaluats d’acord 
amb el procediment sobre l’avaluació de la qualitat d’aquests estudis que s’establisca a quest 
efecte, prenent les mesures necessàries sobre aquest tema, i sent necessària una avaluació positiva 
per a poder continuar impartint-se en cursos successius”. 

Aquesta és una redacció que trobem en moltes altres normatives. És a dir, no hi ha un SGIQ 
específic i plenament implementat. 

http://estudios.umh.es/files/2018/12/RS-0700-NOT.ACU_.-APROBACION-NORMATIVA-TITULOS-
PROPIOS.pdf  

No sembla que hi hagi cap estructura especial 
per a la gestió dels cursos propis. Més aviat és 
tasca de cada centre, i el vicerectorat 
corresponent fa la feina més general, de 
forma similar a l’aprovació dels cursos a la UB 
per part del Consell de Direcció de l’Agència 
de Postgrau. 

En el SGIQ de la UMH no surt mai el terme “oficial”. Per tant, es podria pensar que hi són tots 
inclosos. El punt 2.2 diu: “Campo de aplicación: Abarca a todos los títulos de grado, máster y 
doctorado de la UMH“. De tota manera, en els cursos oficials hi ha informació sobre el sistema de 
qualitat, i en els propis no. 

No es troba l’accés directe als procediments de qualitat. 

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-los-
centros-audit/ 

La UMH disposa d’un llistat d’indicadors. 

http://calidad.umh.es/files/2012/02/Sistema-de-Indicadores-Plan-de-Calidad-Enero-2012.pdf 

http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/propios/1305880129Sistema_de_Garant%C3%ADa_de_Calidad_Normas_generales_de_los_estudios_de_Posgrado_UIMP_2008_.pdf
http://www.uimp.es/images/pdf/postgrado/propios/1305880129Sistema_de_Garant%C3%ADa_de_Calidad_Normas_generales_de_los_estudios_de_Posgrado_UIMP_2008_.pdf
http://www.umh.es/
http://www.umh.es/
http://www.umh.es/
http://www.umh.es/
http://estudios.umh.es/files/2018/12/RS-0700-NOT.ACU_.-APROBACION-NORMATIVA-TITULOS-PROPIOS.pdf
http://estudios.umh.es/files/2018/12/RS-0700-NOT.ACU_.-APROBACION-NORMATIVA-TITULOS-PROPIOS.pdf
http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-los-centros-audit/
http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-los-centros-audit/
http://calidad.umh.es/files/2012/02/Sistema-de-Indicadores-Plan-de-Calidad-Enero-2012.pdf
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38 Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 
U.N.E.D 

Reglamento de estudios de formación permanente de la UNED 

TÍTULO V. DE LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS PROPIOS DE LA UNED Y SU 

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TÍTULOS 

Artículo 32. Evaluación de los cursos y programas 

1. La UNED, a través de sus órganos competentes, procederá a la evaluación sistemática e 

individualizada de todos los cursos y programas impartidos. 

2. Al final del periodo lectivo se realizarán tres encuestas: una sobre la satisfacción de los 

profesores, otra sobre la satisfacción de los estudiantes y, una tercera, a los seis meses, sobre la 

situación laboral y personal del estudiante egresado. 

A la normativa dels cursos propis parla de la possibilitat d’inscripció al RUCT. Però, en canvi, de la 

lectura del document es desprèn que no hi ha un SGIQ com a tal.  

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/FORMACION%20CONTINUA/NOR

MATIVA/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20FORMACI%C3%93N%20PERMANENTE%20(1).

PDF  

Els cursos propis depenen directament del 
Vicerrectorado de Formación Permanente y 
Extensión Universitaria. 

De tota manera cada curs té com a referent 
una Facultat i un departament. 

En el manual del SGIQ de la universitat diu específicament que l’abast són els títols oficials. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PO

RTAL  

39 Universidad 
Pablo de 
Olavide 

Normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 

Artículo 11.Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Los Títulos Propios de la Universidad Pablo de Olavide se integrarán en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del Centro de Estudios de Postgrado, que tiene como objetivo. “Garantizar de 
modo responsable la calidad de todas sus titulaciones de postgrado, revisando y mejorando, 
siempre que se considere necesario, sus programas formativos, que han de estar basados en las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a lo que deben mantener puntualmente 
informados siguiendo un Plan de Comunicación Institucional para el rendimiento de cuentas, 
manteniendo además permanentemente actualizado el propio Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP)” (1.4.2. Manual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del CEDEP, 27/12/2012) 

La Universidad Pablo de Olavide ha creado en 
2008 un Centro de Estudios de Postgrado 
(CEDEP)  donde organizar y difundir todos los 
programas de postgrado que ofrece esta 
Universidad. 

http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/FORMACION%20CONTINUA/NORMATIVA/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20FORMACI%C3%93N%20PERMANENTE%20(1).PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/FORMACION%20CONTINUA/NORMATIVA/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20FORMACI%C3%93N%20PERMANENTE%20(1).PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/FORMACION%20CONTINUA/NORMATIVA/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20FORMACI%C3%93N%20PERMANENTE%20(1).PDF
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38354506,93_38354507&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38354506,93_38354507&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.upo.es/
http://www.upo.es/
http://www.upo.es/
http://www.upo.es/postgrado/texto/0ebe33ae-7986-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Sobre-el-Centro-de-Estudios-de-Postgrado
http://www.upo.es/postgrado/texto/0ebe33ae-7986-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Sobre-el-Centro-de-Estudios-de-Postgrado
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http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/tp_doc_parte_general/BUPO
e-9-2014.pdf 

Instrucción de 8 de febrero de 2019 del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la gestión académica de Títulos Propios 

Artículo 13. Calidad 

a) Tras el cierre de Actas del Título Propio, la Comisión Académica deberá hacer llegar al gestor/a 
del Programa, el Informe Final de Calidad del Título, así como los partes de firmas de la docencia 
impartida; esto último solo se aplicará a los cursos presenciales y/o semipresenciales. b) Para la 
solicitud de renovación del Título Propio será necesaria la previa presentación del informe final de 
calidad de las ediciones finalizadas. 

El manual del SGIQ de la Universitat inclou els cursos propis en el sistema. Aquest document és 
genèric. No s’ha trobat informació referent a procediments que especifiquin res relacionat amb els 
cursos propis. Els documents consultats i les referències sobre els cursos propis sí que diuen que els 
cursos propis segueixen un SGIQ i que han de fer un informe de qualitat anual. 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/2018_Manuales_SGIC/SGIC_UPO
_E00_firmado.pdf  

40 Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

NORMATIVA DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA (2015-2016-2018-2020) 

Artículo 40. Sistema de Garantía Interno de Calidad (22).  

1. Para asegurar la revisión y mejora de los Títulos propios a partir del análisis de su 
funcionamiento y resultados, la UPCT desarrollará un Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC) que aplicará a todos los Títulos propios que oferte. 

2. El Director o el Director Académico, en su caso, de cada Título propio será la persona 
responsable de asegurar la implantación del SGIC en dicho título, seguir el desarrollo y los 
resultados del título, analizar la información y definir las acciones de mejora.  

3. Para poner en marcha una nueva edición de un Título propio será necesario haber realizado el 
análisis y revisión de la edición previa, a partir de la implantación del SGIC desarrollado con ese fin.  

4. El Director del Título propio velará por que las actividades formativas que contemplen 
actividades de naturaleza virtual o en línea cumplan con las normas estandarizadas de calidad 
vigentes para este tipo de formación, atendiéndose en cualquier caso las recomendaciones del 

No queda clar qui gestiona els títols propis. 
Sembla que cada centre, tot i que la 
informació està centralitzada al web de la 
pròpia universitat. 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/tp_doc_parte_general/BUPOe-9-2014.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/tp_doc_parte_general/BUPOe-9-2014.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/2018_Manuales_SGIC/SGIC_UPO_E00_firmado.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/2018_Manuales_SGIC/SGIC_UPO_E00_firmado.pdf
http://www.upct.es/
http://www.upct.es/
http://www.upct.es/
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servicio universitario que pudiera indicar en cualquier momento como Garantía Interna de la 
Calidad-SGIC, así como las directrices marcadas por el Vicerrectorado competente para ello. 

La Universidad Politécnica de Cartagena és responsable de les enquestes de satisfacció dels estudiants 

dels títols propis. El Servicio de Gestión de la Calidad és l’òrgan responsable de recollir aquesta 

informació, mentre que els responsables de les activitats (dels cursos propis) són els encarregats 

d’integrar la informació amb tot allò que es derivi dels processos de seguiment intern. Aquest servei 

de gestió de la qualitat és responsable de tasques diferents per als cursos oficials i per als cursos propis. 

https://lex.upct.es/download/ad079702-b5b0-429b-81e8-cdb38b8fe67b  

Llegint la normativa sembla que els títols propis estan incorporats al SGIQ de la universitat, però de 
l’anàlisi de la informació que hi ha al web es desprèn que el SGIQ de la universitat només està 
desenvolupat per a títols oficials.  

https://www.upct.es/calidad/es/enlaces/documentos  

41 Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Normativa acadèmica i administrativa de les activitats de formació permanent de la UPC 

OFERTA I ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT DE LA UPC DES DE LES UNITATS BÀSIQUES 

Els documents que regulen les activitats de formació permanent no contemplen el 
desenvolupament d’un sistema de garantia interna de la qualitat. 

5. Tipologia d’activitats de formació permanent 

5.1 Programes de màster 

La Comissió de Formació Permanent arbitrarà els mecanismes adients per avaluar la qualitat dels 
programes. 

https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/normativa-academica-i-
admnistrativa-de-les-activitats-de-formacio-permanent-de-la-upc  

https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2004/b62/10-01-2004.pdf  

https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2005/b75/40-3-2005.pdf 

La UPC School of Professional & Executive 
Development (UPC School) ofereix un extens 
catàleg de formació permanent. Des d’aquí 
s’organitzen els màster, postgraus i cursos 
d’especialització. Aquesta entitat dins la UPC 
fa una part de la gestió i administració dels 
cursos propis (els centres són centres 
impulsors i organitzadors d’aquestes 
activitats). 

El sistema des gestió de la qualitat no dona accés al manual o als procediments de qualitat 

https://www.upc.edu/gpaq/ca/sistema-de-qualitat/mapa-de-processos 

 

https://lex.upct.es/download/ad079702-b5b0-429b-81e8-cdb38b8fe67b
https://www.upct.es/calidad/es/enlaces/documentos
http://www.upc.es/
http://www.upc.es/
http://www.upc.es/
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/normativa-academica-i-admnistrativa-de-les-activitats-de-formacio-permanent-de-la-upc
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/normativa-academica-i-admnistrativa-de-les-activitats-de-formacio-permanent-de-la-upc
https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2004/b62/10-01-2004.pdf
https://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2005/b75/40-3-2005.pdf
https://www.talent.upc.edu/cat/
https://www.upc.edu/gpaq/ca/sistema-de-qualitat/mapa-de-processos
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42 Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

NORMATIVA DE LAS ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ANEXO III Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 

1º. El Sistema de Garantía de la Calidad de los Estudios de Enseñanzas Propias es el conjunto de 
acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para garantizar la calidad de dichas enseñanzas y 
asegurar el control y mejora continua de las mismas. 

2º. El Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios de Enseñanzas Propias se establecerá en 
coordinación con el Vicerrectorado con competencias en Calidad de la UPM. El Vicerrectorado 
con competencias en enseñanzas propias elaborará la ”Carta de servicios de las enseñanzas 
propias” de aplicación a todas ellas. En todo caso, todas las enseñanzas propias deberán 
establecer en la memoria académica los derechos y obligaciones de los estudiantes que cursen las 
mismas, debiendo estar los mismos alineados con los compromisos de la “Carta de servicios de las 
enseñanzas propias”. 

… 

6º. El haber realizado los procesos de evaluación de la calidad será imprescindible para la puesta 
en marcha de una nueva edición de un programa o curso y, en todo caso, previos a la expedición 
de cualquier título/diploma/certificado de aprovechamiento. 

A l’annex 3 de la normativa sobre els cursos propis s’explica el Sistema de garantia de la qualitat dels 
ensenyaments propis. Com passa en altres universitats es basa en l’existència d’enquestes de 
satisfacció, d’un sistema de queixes i reclamacions i de indicadors (però no diu quins). Però no 
queda clar que hi hagi un veritable SGIQ que estigui implantat. 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Acade
mica/Normativa%20titulos%20propios%20UPM_CG_25oct2018.pdf  

La Comisión de Posgrado de Títulos Propios 
té funcions semblants a les de l’Agència de 
Postgrau de la UB. La gestió concreta de les 
titulacions la fan els centres. A la normativa hi 
ha un apartat (annex 3) dedicat a aquest 
aspecte. 

S’ha revisat el document “Manual de calidad” de l’escola tècnica superior d’enginyeria civil i no hi ha 
cap referencia als títols propis. La informació referent a la qualitat és accessible i molt completa. 

https://moodle.upm.es/calidad/course/view.php?id=20  

43 Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

NORMA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN NO REGLADA EN LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (Texto consolidado) 

Artículo 45. Sistema de garantía de la calidad  

1. El Sistema de Garantía de la Calidad de la Formación No Reglada es el conjunto de acciones, 

planificadas y sistemáticas necesarias para garantizar la calidad de dichas enseñanzas y asegurar el 

control y mejora continua de las mismas.  

Centro de formación permanente 

Gestiona tota la formació permanent de la 
UPV. Només gestiona títols propis. 

http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Normativa%20titulos%20propios%20UPM_CG_25oct2018.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Normativa%20titulos%20propios%20UPM_CG_25oct2018.pdf
https://moodle.upm.es/calidad/course/view.php?id=20
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/index/index.jsp?idioma=va&menuupv=true&
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2. El Sistema de Garantía de la Calidad de la Formación No Reglada se establecerá en coordinación 

con el Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad.  

3. La Comisión de Formación Permanente será el órgano responsable de fomentar y controlar todo 

aquello que pueda afectar a la calidad y excelencia de los Cursos.  

4. La Unidad de Gestión de Formación No Reglada será la responsable de la programación y 

seguimiento de los procesos de evaluación y mejora de la calidad de los Cursos que les correspondan, 

y elevará a la Comisión de Formación Permanente los informes cuando ésta los requiera.  

5. La Dirección académica del Curso será la responsable de colaborar con la Unidad de Gestión de 

Formación No Reglada que le corresponda, la planificación y, en su caso, realización del proceso de 

evaluación de la satisfacción de los alumnos de los distintos Cursos.  

6. Para la puesta en marcha de una nueva edición de un Título Propio se deben realizar los procesos 

de evaluación de la calidad de las ediciones procedentes finalizadas y, en todo caso, se habrán 

realizado previamente a la expedición de cualquier certificado de profesor o cargo. 

Seguint la tònica d’altres universitats, la normativa dels cursos propis contempla un apartat sobre el 
SGIQ, però a la plana web de l’àrea de qualitat i acreditació no es fa referencia a cap SGIQ per a 
títols propis. 

http://www.upv.es/entidades/CFP/menu_urlv.html?/entidades/CFP/info/U0779620.pdf 

Sistema de aseguramiento de la calidad 

44 Universitat 
Pompeu Fabra 

El BSM té un SGIQ propi. L’abast d’aquest sistema és el conjunt de màster universitaris que 
imparteixen; siguin oficials o propis. El manual és interessant. Tenen un mapa de processos molt 
ben pensat. Al final hi ha una taula d’indicadors organitzada segons processos i procediments. 

https://www.bsm.upf.edu/sites/default/files/17-11_manual_del_sgic_cat_versio_2.0.pdf 

3.3 Abast de l'SGIQ. El manual descriu el sistema de gestió de qualitat aplicat als màsters 
universitaris que s'imparteixen al centre i ho fa extensiu als títols propis de la UPF que imparteix la 
Barcelona School of Management (llevat dels aspectes que només s'apliquen als màsters 
universitaris). 

Tot i que el SGIQ és general per a qualsevol tipologia de màsters, els que tenen el sistema de 
qualitat implantat (RUCT, verificació, etc) són els oficials (també dits universitaris). 

Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra 

https://seuelectronica.upf.edu/estudis-propis A la normativa no es fa esment del SGQ. 

Barcelona School of Management 

Gestiona els programes de màster (no 
diferencia els oficials dels propis; és una 
informació que es veu a la fitxa de cada curs). 

http://www.upv.es/entidades/CFP/menu_urlv.html?/entidades/CFP/info/U0779620.pdf
https://moodle.upm.es/calidad/course/view.php?id=20
http://www.upf.edu/es/
http://www.upf.edu/es/
https://www.bsm.upf.edu/sites/default/files/17-11_manual_del_sgic_cat_versio_2.0.pdf
https://seuelectronica.upf.edu/estudis-propis
https://www.bsm.upf.edu/ca
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45 Universidad 
Pública de 
Navarra 

Texto refundido de las Normas reguladoras de los títulos oficiales de Máster Universitario y de las 
enseñanzas propias de la Universidad Pública de Navarra (Aprobado en sesión Consejo de 
Gobierno 28-3-2018) 

Artículo 74. Calificaciones, seguimiento y evaluación de la calidad de las enseñanzas propias 

Interessant per a la comparativa d’oficials i propis. En el cas dels títols oficials hi ha un article 
(Art.14) sobre el Sistema de garantía de calidad de los Títulos Oficiales de Máster Universitario. En el 
cas dels títols propis, l’article 74 sobre les qualificacions, seguiment i avaluació de la qualitat indica 
que la comissió d’estudis estableix els mecanismes i procediments per al seguiment i avaluació de la 
qualitat de la docència, i que valorarà com a mínim la satisfacció dels estudiants amb la formació 
rebuda, la opinió del professorat i de la direcció acadèmica. Una redacció com aquesta la trobem en 
altres universitats. 

http://www.unavarra.es/digitalAssets/233/233894_1000005-
refundnormastitulosoficialesmaster.pdf   

http://www2.unavarra.es/gesadj/seccionNormativa/organos-de-gobierno/consejo-de-
gobierno/Consejo%20de%20Gobierno%2028-3-2018/5%20refundnormastitulosoficialesmaster.pdf  

Fundación Universidad-Sociedad 

La Fundación Universidad-Sociedad de la 
Universidad Pública de Navarra es una entidad 
sin ánimo de lucro creada para establecer 
fórmulas de cooperación entre la Sociedad y la 
Universidad. 

Misión. Ser  impulso permanente y catalizador 
de la cooperación activa entre la Universidad 
Pública de Navarra y la sociedad, 
incrementando la empleabilidad de las 
personas en un entorno global. 

Al document “Estructura de responsabilidad y funciones -SGIC Títulos-“ s’indica que l’abast són les 
titulacions oficials. 

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/comision-de-calidad?languageId=100000  

http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioCalidad/documentos-generales-sgic/sgic-titulos.pdf  

46 Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

REGLAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Artículo 20 

Con el fin de salvaguardar la calidad de nuestras enseñanzas, es preciso realizar encuestas a los 
alumnos, para la evaluación de las titulaciones. 

A la normativa de títols propis no es fa esment a un SGIQ. Únicament s’indica que es recollirà 
l’opinió dels estudiants. 

https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Reglamento_Titulos_Propios.pdf  

No hi ha cap estructura concreta per a la 
gestió dels cursos propis. Se sobreentén que 
depenen de cada centre i que la universitat 
els gestiona de forma conjunta (surten tots a 
la plana web de propis). 

A la plana de qualitat, ja a la presentació es fa esment de la qualitat de les titulacions oficials (no de 
les pròpies). 

https://www.urjc.es/universidad/calidad  

http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/digitalAssets/233/233894_1000005-refundnormastitulosoficialesmaster.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/233/233894_1000005-refundnormastitulosoficialesmaster.pdf
http://www2.unavarra.es/gesadj/seccionNormativa/organos-de-gobierno/consejo-de-gobierno/Consejo%20de%20Gobierno%2028-3-2018/5%20refundnormastitulosoficialesmaster.pdf
http://www2.unavarra.es/gesadj/seccionNormativa/organos-de-gobierno/consejo-de-gobierno/Consejo%20de%20Gobierno%2028-3-2018/5%20refundnormastitulosoficialesmaster.pdf
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/
http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/comision-de-calidad?languageId=100000
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioCalidad/documentos-generales-sgic/sgic-titulos.pdf
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Reglamento_Titulos_Propios.pdf
https://www.urjc.es/universidad/calidad
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47 Universitat 
Rovira i Virgili  

El Centre de Formació Permanent té una política de qualitat ben establerta. Té certificat el sistema 
de gestió de la qualitat (se suposa que del centre i dels cursos que organitza i gestiona) per AQU i 
també ha rebut la ISO 9001:2015. 

Article 23. Assegurament de la qualitat dels estudis de màster i de diploma de postgrau 

1. El CFP disposa d’un sistema d’assegurament de la qualitat de la gestió, disseny, 
desenvolupament i avaluació de la formació permanent, certificat per entitats externes 
internacionalment reconegudes. 

2. El CFP ha d’emetre un informe d’avaluació inicial de totes les primeres edicions dels estudis de 
màster i de diploma de postgrau, d’acord amb els estàndards de qualitat de referència, que ha 
d’acompanyar la memòria acadèmica. 

3. Així mateix, ha d’elaborar un informe anual amb la valoració d’aquests estudis feta per 
l’alumnat, en què ha de recollir els punts de millora i l’ha de lliurar als òrgans de govern 
pertinents. 

4. Per reforçar la qualitat d’aquests estudis i el reconeixement, es procurarà obtenir acreditacions 
de caràcter nacional, estatal o internacional directament relacionades amb els diferents àmbits 
d’estudi. 

En aquest cas es dedueix que els cursos propis segueixen un SGIQ. 

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-form-permanent/ 

Centre de Formació Permanent  

Aquest centre gestiona la oferta de formació 
permanent de la URV  

El sistema de garantia de la qualitat és accessible des de cadascun dels centres. S’adjunta l’enllaç a 
una de les facultats. Es pot consultar el mapa de processos, amb l’enllaç a cadascun d’ells. 

http://www.fq.urv.cat/ca/qualitat/  

48 Universitat de 
les Illes 
Balears  

10958. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2014 pel qual s'aprova el Reglament sobre estudis 
propis de la Universitat de les Illes Balears. 

Article 23. Sistema de garantia de qualitat 

1. La comissió dels estudis propis, a través del servei de qualitat que determini el Consell de 
Direcció, s’encarregarà de supervisar l’aplicació del sistema de garantia de qualitat dels estudis 
propis. 

2. La recollida i l’anàlisi de les dades per obtenir els indicadors de qualitat es faran de forma 
adaptada a les especificitats i naturalesa de cada un dels estudis. 

3. L’informe de qualitat es remetrà als directors i a la comissió dels estudis propis, la qual el tindrà 
en compte per determinar que se’n puguin fer futures edicions. 

Centre d'estudis de postgrau 

La missió del Centre d’Estudis de Postgrau 
(CEP) de la UIB és centralitzar i coordinar 
l’oferta formativa dels estudis de postgrau i la 
seva gestió acadèmica i administrativa, 
facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB 
a les directrius de l’espai europeu d’educació 
superior. 

 

http://www.urv.es/
http://www.urv.es/
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-form-permanent/
http://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/centre/qualitat/
http://www.fq.urv.cat/ca/qualitat/
http://www.uib.es/
http://www.uib.es/
http://www.uib.es/
https://cep.uib.cat/
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https://seu.uib.cat/fou/acord/10958/  

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ). El sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) exigeix la 
creació de les diferents comissions de garantia de qualitat (CGQ) (òrgan col·legiat) responsables de 
gestionar, coordinar i realitzar el seguiment de la qualitat dels títols oficials de la UIB i el nomenament 
del responsable de qualitat (òrgan unipersonal) de cada títol oficial. 

Per tant, el SGIQ no s’aplica als títols propis. Es dedueix del fet que les comissions de garantia de la 
qualitat es refereixen únicament als títols oficials. D’altra banda, a l’apartat del Sistema de Gestió per 
Processos, els procediments indiquen clarament que l’abast són les titulacions oficials. 

https://sequa.uib.cat/SGIQ/  

49 Universitat de 
València 

REGLAMENT DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Aprovat pel Consell de Govern de 29 de setembre de 2015. ACGUV 205/2015 

Article 18.-Avaluació de la qualitat  

1.Els ensenyaments propis de postgrau se sotmetran als controls de qualitat que s’establisquen 
per la unitat responsable d’aquests processos a la Universitat de València. 

2.El professorat dels ensenyaments propis de la Universitat de València s’haurà de sotmetre a 
avaluació d’acord amb el procediments i protocols que establisca la unitat responsable 
d’avaluació de la qualitat. L’avaluació positiva serà una condició per poder continuar ofertant el 
títol en els següents cursos acadèmics. 

3.Els resultats de l’avaluació de qualitat dels títols propis seran coneguts i informats per la 
Comissió d’Estudis de Postgrau. 

https://www.uv.es/pop/docs-
M/TITULOS_PROPIOS/NORMATIVA/ReglamentTitolsPropis_ACGUV_205-2015.pdf  

Els títols propis són gestionats per la Fundació 
Universitat Empresa ADEIT 

La promoció i gestió de cursos de postgrau és 
un dels eixos principals d’ADEIT, entitat 
encarregada de la gestió dels títols propis de 
la Universitat de València. 

http://www.adeituv.es/ca  

A l’informe de gestió de l’any 2018 hi ha una relació de l’activitat del centre de formació i qualitat. 
L’apartat sobre títols propis diu el següent: Avaluació de la satisfacció dels títols propis de postgrau. 
En relació amb la qualitat de les activitats acadèmiques, s’ha continuat avaluant la satisfacció dels 
títols propis de postgrau de les diferents modalitats, tant en la seua fase final com intermèdia, i s’ha 
elaborat l’informe final que resumeix les dades estadístiques obtingudes d’aquests estudis, tant 
presencials com a distància. 

Per tant, la única referència a la qualitat procedeix de les enquestes de satisfacció que es fan als 
estudiants. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/10958/
https://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://www.uv.es/
http://www.uv.es/
https://www.uv.es/pop/docs-M/TITULOS_PROPIOS/NORMATIVA/ReglamentTitolsPropis_ACGUV_205-2015.pdf
https://www.uv.es/pop/docs-M/TITULOS_PROPIOS/NORMATIVA/ReglamentTitolsPropis_ACGUV_205-2015.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/titols-propis-postgrau/titols-propis-postgrau-1285846951212.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/titols-propis-postgrau/titols-propis-postgrau-1285846951212.html
http://www.adeituv.es/ca
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https://www.uv.es/uvweb/centre-formacio-qualitat-manuel-sanchis-guarner/ca/qualitat/qualitat-
titulacions/titols-propis/presentacio-1285910493455.html  

50 Universitat 

Jaume I de 

Castellón 

NORMATIVA DELS ESTUDIS PROPIS DE POSTGRAU I DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I 

CAPÍTOL VI. CONTROL I AVALUACIÓ DELS ESTUDIS PROPIS DE POSTGRAU I DE FORMACIÓ 
CONTINUADA  

Article 25. Avaluació 

En finalitzar cada edició de l’estudi es realitzarà l’avaluació dels estudis impartits per mitjà d’una 
memòria final. La direcció de l’estudi ha d’elaborar aquesta memòria en el termini de 30 dies 
comptadors des de la data de finalització de l’estudi, en imprès normalitzat que serà facilitat per 
l’OdE 

Tots els cursos propis tenen una memòria de verificació similar a la memòria de verificació dels títols 
oficials. 

En canvi, no es posa de manifest que estiguin inclosos dins del SGIQ de la universitat ni que hi hagi 
cap sistema específic. Cal fer esment que aquesta universitat té la certificació ISO 9001 i el segell d’or 
d’excel·lència europea EFQM 

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/J8ZKD5NAOMXM5R3QZJ7F31KJO5C3W2JV  

Oficina d’Estudis  

Dona suport i coordina processos com són el 
disseny, la verificació i la implantació de nous 
estudis, la modificació dels plans d’estudis, el 
seguiment i la renovació de l’acreditació dels 
títols oficials. A més a més, des de l’OdE es 
dona suport a diferents òrgans i serveis de 
l’UJI tant en aspectes relatius a gestió docent i 
estudiantat, com en qüestions relatives a 
planificació, títols, promoció i difusió o 
programes d'estudis internacionals. 

Els àmbits d’actuació són els graus, màsters i 
doctorats i els títols propis. 

 

 

https://www.uv.es/uvweb/centre-formacio-qualitat-manuel-sanchis-guarner/ca/qualitat/qualitat-titulacions/titols-propis/presentacio-1285910493455.html
https://www.uv.es/uvweb/centre-formacio-qualitat-manuel-sanchis-guarner/ca/qualitat/qualitat-titulacions/titols-propis/presentacio-1285910493455.html
http://www.uji.es/
http://www.uji.es/
http://www.uji.es/
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/J8ZKD5NAOMXM5R3QZJ7F31KJO5C3W2JV
https://www.uji.es/serveis/ode/
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12.  ANNEX 2. Relació de les universitats públiques d’Espanya 
 

− Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

− Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

− Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

− Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

− Universidad de A Coruña (UDC) 

− Universidad de Alcalá (UAH) 

− Universitat d’Alacant (UA) 

− Universidad de Almeria (UAL) 

− Universitat de Barcelona (UB) 

− Universidad de Burgos (UBU) 

− Universidad de Cádiz (UCA) 

− Universidad de Cantabria (UNICAN) 

− Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

− Universidad de Córdoba (UCO) 

− Universidad de Extremadura (UEX) 

− Universitat de Girona (DG) 

− Universidad de Granada (GR) 

− Universidad de Huelva (UHU) 

− Universidad de Jaén (UJAEN) 

− Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) 

− Universidad de La Laguna (ULL) 

− Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

− Universidad de León (UNILEON) 

− Universitat de Lleida (UDL) 

− Universidad de Málaga (UMA) 

− Universidad de Murcia (UM) 

− Universidad de Oviedo (UNIOVI) 

− Universidad de Salamanca (USAL) 

− Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

− Universidad de Sevilla (US) 

− Universidad de Valladolid (UVA) 

− Universidade de Vigo (UVIGO) 

− Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

− Universidad del País Vasco (UPV) 

− Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

− Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

− Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 

− Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

− Universidad Pablo de Olavide (UPO) 

− Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

− Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

− Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

− Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

− Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

− Universidad Pública de Navarra (UPNA) 

− Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

− Universitat Rovira i Virgili (URV) 

− Universitat de les Illes Balears (UIB) 

− Universitat de València (UV) 

− Universitat Jaume I de Castellón (UJI) 


