
CG 23.02.2012 

SEGUIMENT EXTERN DE LES TITULACIONS OFICIALS 
Programa experimental AQU Catalunya 

D’acord al procediment i els terminis fixats pel procés de seguiment extern de les 
titulacions oficials, el dia 20 d’abril de 2011 es van lliurar a AQU Catalunya els informes de 
seguiment de les titulacions i dels centres i un informe d’universitat en què es descriu i es 
valora el procés d’implantació del SIGQ i el seguiment de les titulacions oficials.  

Data de rebuda dels resultats del seguiment extern:  

-  Informes avaluació seguiment  títols : novembre 2011 

-  Informe avaluació seguiment universitat: desembre 2011 
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PROGRAMA	  EXPERIMENTAL	  SEGUIMENT	  EXTERN	  AQU	  CATALUNYA	  -‐	  par7cipació	  URV	  

Titulacions presentades al seguiment extern  
d'AQU Catalunya (curs 2009-10) 

Titulacions  
amb informe 
d'avaluació 

(27/11/2011) 

Facultat d'Enologia 
Grau de Biotecnologia 
Màster d’Enologia 

Facultat de Ciències  
Econòmiques i Empresarials 

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 

Màster de Direcció Estratègica de l'Empresa 

Facultat de Ciències  
de l'Educació  
i Psicologia 

Grau d'Educació Infantil 
Grau de Psicologia 
Màster d’Avaluació i Mesura de la Conducta  

Màster de Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat,  
Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes 

Facultat de  
Ciències Jurídiques 

Grau de Treball Social  
Màster de Dret Ambiental 

Facultat de Lletres 

Grau d'Anglès  
Grau d'Història  
Grau d'Història de l'Art  
Grau de Periodisme 
Màster d’Antropologia Mèdica i Salut 
Internacional 

Màster d’Ensenyament de Llengües Estrangeres  
(Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua 
Estrangera) 

Màster d’Estudis Superiors de Llengua,  
Literatura i Cultura Catalanes 

Màster de Migracions i Mediació Social 

Facultat de Medicina  
i Ciències de la Salut 

Grau de Medicina 

Màster de Salut Mental: Investigació en Psiquiatria,  
Neurotoxicologia i Psicofarmacologia 

Facultat de Química 

Grau de Química  
Màster de Nutrició i Metabolisme 

Màster de Síntesi i Catàlisi / Synthesis and catalysis 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Màster d’Enginyeria Informàtica i de la Seguretat  

Escola Tècnica Superior  
d'Enginyeria Química 

Màster de Prevenció de Riscos Laborals  
Màster de Nanociència i Nanotecnologia 

Màster de Tecnologies de Climatització  
i Eficiència Energètica en Edificis  

Escola Universitària  
d'Infermeria 

Grau d'Infermeria 
Màster de Ciències de la infermeria 

Escola Universitària  
de Turisme i Oci 

Grau de Geografia i Ordenació del Territori 
Màster de Direcció i Planificació del Turisme 

L'informe de valoració del seguiment de la Universitat Rovira i Virgili s'ha emès a 12 de desembre de 2011. 

INFORMES D’AVALUACIÓ DEL 
SEGUIMENT (AQU CATALUNYA) 

Informes enviats a seguiment extern: 

-   31 informes de seguiment de titulació: 
  13 de grau i 18 de màster 

- 11 informes de seguiment de centre 
-  1 informe de seguiment d’universitat 

Informes d’avaluació rebuts: 

-  5 informes de grau 
-  6 informes de màster 
- 1 informe d’universitat 
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EXTRACTE DE RESULTATS DELS INFORMES D’AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT 
D’AQU CATALUNYA: 

Els informes d’avaluació del seguiment es presenten organitzats en quatre apartats: 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l'ensenyament 

2. Informació pública sobre els indicadors de l'ensenyament 

3. Anàlisi valorativa de l'ensenyament i accions de millora 

4. Idoneïtat del SIGQ per al seguiment de l'ensenyament 
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PUNTS FORTS 
-  Informació pública sobre l’oferta de graus: accessibilitat, visibilitat i agregació 

-   Informació pública sobre el desenvolupament operatiu dels ensenyaments: completa, disponible i 
visible per a tots els grups d’interès (més grau que màster) 

-   Pla de millora del centre relacionat amb els processos de referència del centre: compromís per 
adaptar-se als processos dissenyats per la Universitat. 

BONES PRÀCTIQUES 
-  DOCnet- Qualitat: integració de la planificació amb el seguiment 

-  Procés de seguiment de la Universitat a tres nivells: anàlisi diferenciat  de titulació i centre 

-  Desplegament  de tots els processos d’aplicació en el segon curs d’implantació dels títols 

-  Identificació inequívoca de la persona responsable de l’IST 

-  IST del Grau en Química 

-  Valoració adequada de cada indicador, amb tendència i propostes de millora (Grau Medicina) 

-  Anàlisi evolutiva de diverses dades  (Grau de Psicologia, Màster en Direcció Estratègica de l’ Empresa 
i Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional) 

-  Pla de millora del centre, que reuneix les propostes de millora de les diferents titulacions 
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Informes de Seguiment deTitulació (IST) 
- Especificar òrgan responsable de l’aprovació de l’IST i agents implicats en l’elaboració 

-  Introduir reflexió sobre les especificacions de la memòria verificada 

-  Correspondència entre anàlisi valorativa de les dades i accions de millora proposades 

-  Introduir valors objectiu dels indicadors i anàlisi de tendències 

-  Comparar resultats amb altres titulacions de la mateixa universitat o d’altres 

-  Fonamentar les valoracions en dades públiques 

-  Incloure als IST un pla de millora com el de l’informe de centre, amb responsables, prioritat, resultats 
esperats, calendari implantació, etc. 

• En vermell punts prioritaris a revisar en els informes de seguiment 2010-11 
** En gris, propostes de millora qüestionables  o parcialment qüestionables 

Informes de Seguiment de Centre (ISC) 
-  Ampliar reflexió sobre adequació del SIGQ i els processos implantats pel seguiment  

-  Publicar els informes de centre 

Informe de Seguiment d’Universitat (ISU) 
-   Aprofundir en la valoració sobre desenvolupament anual de les titulacions basada en indicadors i 
destacar les titulacions que requereixen atenció especial i les que presenten una  excel·lent implantació 

PROPOSTES DE MILLORA 
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1.  Revisió i millora del procés de revisió tècnica dels IST /ISC 

 - Check-list general de continguts mínims (USM/GTR) 

 - Anàlisi en profunditat d’un mostreig d’informes per cada centre (USM/GTR) 

2. Reformulació/millora de l’estructura dels informes de seguiment 2011-12 

 -  incorporar propostes AQU 

 -  millorar indicacions-guia (sobretot en els apartats de valoració i de propostes 
      de millora IST i ISC) 

 -  establir formats mínims de dades/indicadors (apartat 2 de IST) 

3. Proposta de projecte de millora de la informació pública  


