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Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda au-
toritzar la presentació al procés de verificació de les propostes de modifi-
cació i noves titulacions següents, subjectes en qualsevol cas als següents 
condicionants:

I. Aprovació de la memòria per la junta de centre i, si escau, de les modificacions 
que la seva implantació comporta per a les titulacions ja implantades, tenint en 
compte en qualsevol cas el compliment de la condició II següent.

II. Aprovació de l’encàrrec docent per part dels departaments implicats. 

a) La implantació, si escau, no ha de suposar en cap cas un increment de pro-
fessorat per als departaments.

b) No ha de condicionar els compromisos de desplegament dels ensenyaments 
actuals a tota la Universitat

c) En el cas d’ensenyaments d’obligada implantació per la seva necessitat social 
pot exigir el replantejament de la globalitat de l’oferta.

III. Aprovació per la COAiC de la memòria definitiva, amb l’informe favorable previ 
de la Comissió de Postgrau i Doctorat en el cas de màsters.

IV. Informe favorable del Consell Social.

AUtORItzACIó PER A LA VERIFICACIó DE mODIFICACIONS D’ENSENyAmENtS I 
DE NOUS ENSENyAmENtS

Antecedents

D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 
861/2010, de 2 de juliol, els plans d’estudis que es vulguin implantar, un cop apro-
vats per la Universitat, s’han d’enviar al Consell d’Universitats perquè els verifiqui 
i els trameti a l’agència avaluadora que pertoqui, en el nostre cas l‘AQU (Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), reconeguda en l’àmbit eu-
ropeu, que ha establert el marc VSmA per a la verificació, el seguiment, la modifi-
cació i l’acreditació dels títols oficials. L’Agència ha d’emetre un informe d’avaluació 
vinculant per al Consell d’Universitats. Un cop l’ensenyament ha estat verificat, la 
Generalitat de Catalunya l’ha d’autoritzar perquè es pugui implantar, d’acord amb 
els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament.

La universitat ha d’haver aprovat prèviament les propostes de nous ensenyaments 
oficials presentades a verificació, d’acord amb el procediment que especifiquin els 
seus estatuts les i normatives, però també d’acord amb les especificacions del seu 
SGIQ.

El procés de verificació per als ensenyaments catalans ha d’estar d’acord amb la 
legislació vigent i amb els criteris de verificació que s’acordin amb la resta de les 
agències de l’Estat. A més, es farà una avaluació complementària dels criteris es-
pecífics acordats en el Consell Interuniversitari de Catalunya, com ara la presència 
de la llengua anglesa en els títols de grau, les pràctiques externes en empreses o 
la disponibilitat de recursos i la qualitat. Aquests aspectes s’avaluaran a l’efecte de 
l’autorització dels títols i serà independent de l’informe de verificació.

ModificAcions de títols

El marc VSmA (2 de juliol de 2010) estableix que les propostes de modificació dels 
títols només poden ser fruit del procés de seguiment, és imprescindible que vagin 
acompanyades de l’informe de seguiment i s’han d’entendre com un resultat natu-
ral i esperat del procés de seguiment i, per tant, han de ser fàcils de fer.
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Les modificacions que es consideren substancials i que, per consegüent, requeriri-
en l’autorització prèvia, són les que afecten els aspectes de definició administrativa 
del títol:

• la denominació del títol

• la institució responsable del programa (canvi de centre/departament/insti-
tut) 

• les seves característiques acadèmiques essencials:

• la modalitat d’impartició del programa (presencial/semipresencial/vir-
tual)

• el nombre total de crèdits del programa

• els requisits d’accés al programa

• el perfil de formació i les competències

• l’estructura de matèries obligatòries del programa

La proposta de modificació de qualsevol d’aquests aspectes que es consideren 
substancials comportarà iniciar un nou procés de verificació del títol. Si és favo-
rable, el nou pla d’estudis es publicarà al BOE. Excepte en els casos previstos de 
modificacions substancials, en tots els altres casos les universitats han de poder fer 
modificacions com a resultat del procés de seguiment de les titulacions que tinguin 
previst en el seu SGIQ, sense demanar-ne autorització prèvia, però subjectes a les 
condicions següents:

• Documentar cada modificació.

• Actualitzar i fer públic el disseny de la titulació, contingut en la documentació 
del procés de verificació, incorporant-hi les modificacions adoptades per com-
plir el compromís d’informació pública i per tal que tots els agents implicats 
(alumnat, professorat i societat) en tinguin sempre una visió actualitzada.

criteris de progrAMAció

Establerts a la LUC

L’article 131.1.a) de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) estableix que corres-
pon a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya proposar al departament 
competent en matèria d’universitats, un cop escoltada la Conferència General, els 
criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya. L’article 116 de la 
LUC estableix que aquests criteris han de considerar, com a mínim, els punts se-
güents:

a) El grau de demanda dels diferents estudis i les necessitats de la societat en 
educació superior universitària.

b) L’equilibri territorial, en un marc d’eficiència en la utilització dels mitjans ma-
terials i dels recursos humans del sistema universitari de Catalunya, i els 
costos econòmics i llur finançament.

c) L’especialització i la diversificació universitària en un context de cooperació 
universitària.

En el marc d’aquests criteris, correspon a les universitats proposar nous ensenya-
ments i al Departament d’Economia i Coneixement, valorar-los.
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Establerts pel Consell Interuniversitari de Catalunya

Per a l’etapa 2007-11 es van establir:

• Un conjunt de 10 requisits que les propostes havien de satisfer: 1) Plena in-
tegració a l’EEES, 2) Disponibilitat de recursos, 3) Satisfacció de la demanda, 
4) Inclusió de competències transversals (descriptors de Dublín), 5) Coneixe-
ment d’una tercera llengua, 6) Previsió d’un període de pràctiques externes, 
7) Diàleg amb l’entorn econòmic i professional de l’àmbit corresponent, b) 
Especialització o diversificació progressiva, 9) Flexibilitat i capacitat d’adapta-
ció a noves necessitats i 10) Planificació adequada de la connexió entre grau 
i postgrau.

• Uns criteris generals del mapa d’ensenyaments i centres: 1) Consideració de 
la demanda social i dels estudiants, 2) Valoració preferent de propostes amb 
aportació d’elements addicionals, 3) Promoció de la programació conjunta o 
coordinada dels nous ensenyaments, 4) Equilibri territorial, 5) Enfortiment de 
l’especialització, 6) Encaix de l’oferta docent amb les potencialitats de recerca 
i transferència, 7) Adequació a la disponibilitat de recursos, 8) Capacitat de 
liderar la creació de coneixement en espais frontera, en el context europeu i 
global, 9) Adequació de dissenys formatius a les necessitats dels nous perfils 
d’estudiants.

En el document de 2 de desembre de 2010 es van identificar uns primers elements 
de cara al curs 2011-12:

• Situació general: 1) Un context econòmic i social de forta contenció pres-
supostària, 2) La capacitat d’adaptació contínua del sistema universitari de 
Catalunya per avançar en l’excel·lència i internacionalització, 3) L’acompli-
ment al curs 2010-11 de la implementació de l’EEES i la transformació corres-
ponent del nou mapa de graus, 5) L’inici de la revisió de l’oferta de màsters, 
6) La necessitat de la redefinició de les titulacions més professionalitzadores, 
7) L’encaix en aquest context de les noves demandes.

D’acord amb aquests punts es proposaven un conjunt de criteris tendents a: a) 
Necessitat d’una reflexió profunda de cara a un futur mapa del sistema universitari 
de Catalunya, revisant a fons l’oferta de graus i màsters per augmentar l’eficièn-
cia, la qualitat i la internacionalització i b) La consideració d’elements estratègics 
addicionals com: 1) L’ensenyament virtual, 2) El paper dels centres adscrits, 3) 
Col·laboració entre universitats tant públiques com privades, 4) La reordenació i 
potenciació dels programes de doctorat.

Per al període 2012-15 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 6 
d’octubre de 2011, valora el punts següents que resumeixen la situació actual:

o Un sistema universitari amb uns 220.000 estudiants al curs 2008-09, amb 
una oferta de graus pràcticament completada, una oferta de màsters en pro-
cés de reestructuració i una oferta de doctorat que ha de començar un procés 
de reordenació i potenciació.

o Una activitat educativa que, pel que fa a qualitat, té elements destacats i, pel 
que fa a quantitat, al curs 2010-2011 ofereix 445 graus, 483 màsters i 275 
programes de doctorat.

o Una activitat de recerca amb una producció científica destacada en diferents 
àmbits del coneixement que fa que, juntament amb la seva activitat docent, 
les universitats catalanes destaquin en el conjunt de l’Estat i siguin visibles a 
escala internacional.

o Una situació socioeconòmica que determina que el període 2011-14, i en par-
ticular els anys 2011 i 2012, sigui de forta contenció en general, també per a 
les universitats públiques.

o La necessitat d’avançar cap a un model que aprofiti al màxim les diferents es-
tructures acadèmiques existents, augmentant la seva capacitat d’adequació 
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a les necessitats organitzatives de cadascun dels ensenyaments, en termes 
del seu nivell de professionalització, experimentalitat, internacionalització, 
innovació, etc.

Atesa la proposta de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, en la ses-
sió de 12 de setembre de 2011, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya 
de 6 d’octubre de 2011, va adoptar entre altres, els acords següents:

o Avançar en l’encaix entre la demanda i les necessitats de la societat.

o Revisar en profunditat l’oferta actual en termes de qualitat i eficiència. Per 
establir uns llindars de qualitat com a criteri necessari per a la impartició de 
cadascun dels estudis en termes de: 1) Adequació del contingut dels estudis 
(C), 2) Seguiment i progressió dels estudiants (S), 3) Ocupació dels graduats 
(O), 4) Intensitat de l’expertesa i/o recerca associada (R), 5) Nivell d’interna-
cionalització (I), i 6) Sistemes d’assegurament de la qualitat (Q).

o Establir en termes d’eficiència i, amb caràcter general, unes grandàries mí-
nimes en l’oferta dels estudis. Amb caràcter general, es tendirà a unes xifres 
de grandàries mínimes per als graus, màsters i doctorats en aquells àmbits 
més generals, que podran ser modulades en funció de les característiques 
de cadascuna de les ofertes i que garanteixin la sostenibilitat econòmica en 
termes d’unitat bàsica docent i/o a nivell agregat de la institució.

o Aprofitar la capacitat del conjunt del sistema universitari de Catalunya per 
promoure una:

- Oferta agregada d’estudis en aquells àmbits d’interès estratègic per al 
país i en els quals una oferta individualitzada no seria suficient per asse-
gurar-ne l’eficiència i/o qualitat, aprofitant tots els elements disponibles 
del sistema, incloent-hi l’expertesa en ensenyaments no presencials.

- Oferta internacionalitzada de postgraus d’excel·lència basada en les 
àrees d’excel·lència del conjunt del sistema universitari de Catalunya 
per donar-li visibilitat i projecció.

En la mateixa reunió es van acordar també una sèrie de criteris per a la continuïtat 
i programació de nous màsters universitaris, que si bé pot rebre modificacions, ja 
indica la política del Govern:

1. Nombre mínim de 20 estudiants matriculats de nou accés

2. Seguiment i progressió dels estudiants: taxa de graduació que inclogui l’ac-
cés al doctorat (estudiants titulats t+1/entrades): ≥0,80

3. Intensitat de la recerca i/o expertesa. Proporció de la docència impartida per 
PDI que tingui productivitat científica o una expertesa professional d’alt nivell 
acreditada: ≥0,5

Un indicador dels tres anteriors es considerarà en alerta quan estigui per sota del 
llindar establert.

Quan un programa hagi tingut un dels indicadors en alerta, activat durant dos 
períodes consecutius, es considerarà condicionat i, en finalitzar el tercer període, 
el programa de màster universitari es considerarà extingit (no s’oferirà al curs se-
güent), si la situació s’ha mantingut.

En aquelles situacions en les quals l’indicador assoleixi un valor molt significati-
vament per sota del llindar (per exemple, < 50%), el màster universitari s’hauria 
d’extingir abans del termini de tres cursos.

totes les universitats podran considerar una part de la seva oferta de màsters uni-
versitaris de caràcter estratègic i, per tant, no extingibles, atenent especialment els 
criteris complementaris següents:
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1. Eficiència: crèdits de què s’han matriculat els estudiants/ Crèdits impartits 
pel PDI

2. Ocupació de les persones titulades: valor afegit per la titulació de màster 
universitari, en termes de retribució mitjana i d’ocupabilitat

3. Nivell d’internacionalització: nombre d’estudiants de mobilitat internacional 
que s’incorporen al programa

4. Nivell de correspondència entre la temàtica de la titulació i l’especialització de 
la universitats

El nombre màxim de màsters universitaris declarats estratègics pel conjunt de les 
universitats no pot superar el 5% del total de l’oferta del sistema. Aquest nombre 
es distribuirà d’acord amb la proporció de les persones titulades de màster univer-
sitari de cada universitat, amb un nombre mínim de 2 per universitat.

Criteris interns de la URV

El Claustre de 24 de maig de 2007 va establir els criteris de programació dels nous 
ensenyaments de grau de la URV, i es va fer una proposta de fases i criteris de 
programació per a l’elaboració de propostes de graus: 

Un sistema gradual de disseny/implantació d’ensenyaments de grau en tres fases, 
que podrien modificar-se si les circumstàncies ho fan necessari: 

• Fase I. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de títols que 
s’imparteixen actualment i que es podrien implantar al curs 2008-09. 

• Fase II. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de títols que 
s’imparteixen actualment, que s’implantaran als cursos 2009-10 i 2010-11. 

• Fase III. Programació de nous títols de grau.

Quant a la programació, s’establien els criteris següents que s’havien de valorar en 
dues etapes:

Primera etapa 

1. Relació demanda-oferta 

2. Demanda associada al territori 

3. Perspectives laborals 

4. Alineament grau-postgrau 

5. Diversificació i arquitectura de les titulacions 

6. Referents externs 

7. Adequació a Pla Estratègic de Docència de la URV / assegurament de la qua-
litat 

Segona etapa 

8. Capacitat interna

El Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 va establir els criteris general de pro-
gramació per als títols de grau, que van ser recollits, més concrets, en el Consell de 
Govern de 30 d’octubre de 2007, en què també es va aprovar el currículum nuclear 
de la URV.
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Quant als màsters, se segueix la normativa aprovada al Consell de Govern de 8 de 
juliol de 2005, modificada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2008, que 
estableix el procediment per a la implantació i modificació de programes oficials de 
postgrau que inclouen màsters universitaris i doctorats.

situAció ActuAl i propostA d’Acord del consell de govern

Els centres han presentat diverses propostes de modificacions de titulacions, algu-
nes de les quals impliquen la verificació d’un nou títol, i també noves propostes.

El moment actual, amb una situació de reducció pressupostària que ja ha suposat 
un Pla d’actuacions econòmiques aprovat en el Consell de Govern de 2 de juny de 
2011, fa que la programació estigui condicionada també pels recursos de profes-
sorat de què disposen els departaments. D’aquesta manera, a banda de condici-
onants específics que poden afectar cada ensenyament proposat, cal complir-ne 
d’altres amb caràcter general.

Atès que:

• AQU Catalunya ha establert un calendari per a l’avaluació de propostes que 
determina que s’han de sotmetre a verificació abans de finalitzar el mes de 
novembre de 2011, per tal d’assegurar l’avaluació en els terminis raonables 
per a la difusió dels ensenyaments, sempre anterior a la seva preinscripció;

• El Consell Interuniversitari de Catalunya no ha iniciat el procés de discussió 
de la programació 2012-13 i no s’ha establert encara el termini per a l’apro-
vació de sol·licituds de verificació;

• La Comissió d’Ordenació Acadèmica de 20 d’octubre de 2011 ha analitzat 
les propostes, sense haver pogut estudiar les memòries dels ensenyaments, 
perquè encara no estan finalitzades.

Es proposa autoritzar la verificació de les propostes de modificacions i noves titula-
cions que segueixen, totes subjectes estrictament als condicionants següents: 

1. La junta de centre aprova la memòria i, si escau, les modificacions que la 
implantació comporta a les titulacions ja implantades, si ho requereix l’acom-
pliment de la condició 2. 

2. Els departaments implicats aproven l’encàrrec docent. 

a) La implantació, si s’escau, no ha de suposar en cap cas un increment de 
professorat als departaments. 

b) No ha de condicionar els compromisos de desplegar els ensenyaments 
actuals a tota la Universitat. 

c) En el cas d’ensenyaments d’implantació obligada per la necessitat soci-
al, potser caldrà replantejar la globalitat de l’oferta.

3. La COAiC aprova la memòria definitiva, en el cas de màsters amb l’informe 
favorable de la Comissió de Postgrau i Doctorat.

4. Informe favorable del Consell Social.

En el cas de nous graus, cal l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya i cal-
drà confirmar si també és necessari en el cas de màsters.
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1. modificacions de graus ja implantats. Retitulacions

Es proposa autoritzar la modificació dels graus següents per permetre l’obtenció 
del títol de grau a titulats d’estudis universitaris oficials no adaptats a l’EEES (di-
plomatures), amb un curs d’adaptació:

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Nutrició Humana i Dietètica

Facultat de Ciències Jurídiques

Relacions Laborals

treball Social i Ocupació

Escola Universitària d’Infermeria

Infermeria

2. Propostes de nous títols de grau

Facultat de Química 

Ciències Ambientals

10 departaments implicats

Elevat nombre de crèdits compartits amb els ensenyaments actuals

Dues mencions: 

- Química ambiental

- Anàlisi i gestió del medi ambient (quart curs al CtE)

La implantació es durà a terme en el curs acadèmic en què es pugui incloure en 
la programació universitària de Catalunya.

 

3. modificacions de màsters universitaris

Facultat de Lletres

Comunicació estratègica en la societat del risc 

POP d’Estudis en Comunicació, 60 ECtS

Extingeix el màster de Comunicació Política, Institucional i Corporativa en En-
torns de Crisi i de Risc

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

tecnologia educativa. E-learning i gestió del coneixement 

POP d’Educació, 90 ECtS

Interuniversitari (URV, UdL, UIB, Umu)
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modalitat virtual

Extingeix el màster del mateix nom, de 120 ECtS

Condicionat específicament a l’aprovació de les universitats participants i l’esta-
bliment del conveni interuniversitari

Psicologia general sanitària 

POP de Psicologia, 90 ECtS

Extingeix el màster d’Avaluació i mesura de la Conducta

Condicionat específicament a la publicació de directrius pròpies

Facultat de Ciències Jurídiques

Dret de l’Empresa i la Contractació

POP de Dret, 60 ECtS

Extingeix el màster del mateix nom, de 120 ECtS

Facultat de Química

Nutrició i metabolisme

POP de Nutrició i metabolisme, 60 ECtS

Interuniversitari (URV, UB), coordinat i matriculat per la URV

Condicionat específicament a l’aprovació de la UB i l’establiment del conveni 
interuniversitari

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

medicina

POP de Biomedicina, 60 ECtS

títol que s’atorga a graduats de medicina

Escola Universitària d’Infermeria

Ciències de la Infermeria 

POP de Ciències de la Infermeria, 60 ECtS

Extingeix el màster del mateix nom, de 120 ECtS

Facultat d’Economia i Empresa

Economia

POP d’Economia i Empresa, 60 ECtS

No es permet l’accés a estudiants d’altres àmbits.

Extingeix el màster d’Organització Industrial



9 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Direcció d’Empreses (nom provisional)

60 ECtS

Extingeix el màster de Direcció Estratègica de l’Empresa 

No es permet l’accés a estudiants d’altres àmbits

S’ha suprimit en el títol la referència mBA proposada inicialment

Gestió d’Empreses (nom provisional)

120 ECtS

Extingeix el màster de Direcció Estratègica de l’Empresa 

S’ha suprimit en el títol la referència mBA proposada inicialment

4. Propostes de nous títols de màster

Facultat de Ciències Jurídiques

Accés a l’Advocacia

POP de Dret, 90 ECtS

Sotmès a directrius pròpies, RD 775/2011 de 3 de juny. Ha de comptar amb 
l’acreditació addicional del ministeri de Justícia

En col·laboració amb escoles de pràctiques jurídiques de col·legis homologats

El professorat de la URV ha d’impartir entre el 40% i el 60% de la docència i ha 
de tenir relació contractual estable amb la URV

És un màster estratègic i d’implantació obligada a la URV

Facultat de Lletres

Identitat Europea medieval

POP de Societats Històriques, territori i Patrimoni, 65 ECtS (a revisar)

Interuniversitari (UdL, UAB, UdG, UJI, UAl, Umu, URV)

La UdL, com a coordinadora, presentarà la memòria a verificació.

modalitat virtual

Participació de la URV: 15.5 ECtS, (9.5 compartits)

Condicionat específicament a l’aprovació de totes les universitats i a l’establi-
ment del conveni interuniversitari

Patrimoni Artístic i Cooperació

POP de Societats Històriques, territori i Patrimoni, 60 ECtS

En col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a tortosa

Condicionat específicament a l’establiment d’un conveni amb la Diputació de 
tarragona que financi el professorat necessari, complementari del professorat 
permanent doctor URV que hi ha d’estar implicat, d’acord, si més no, amb els 
criteris d’acreditació de la titulació


