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Relació de modificacions
NUM.REVISIÓ

0.0

1.

DESCRIPCIÓ

DATA APROVACIÓ

Versió inicial

20-10-2015

NOM I CODI DEL PROCÉS

PR-EPD-005 Suspensió de titulacions

2.

TIPUS DE PROCÉS
☒ Estratègic
☐ Clau
☐ Suport

3.

JERARQUIA DEL PROCÉS




4.

Procés o processos superiors: No n’hi ha
Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:
PR- EPD -002 Planificació de titulacions
PR- EPD -004 Modificació de titulacions
PR- EPD -003 Seguiment i millora de titulacions
PR- EPD -006 Acreditació de titulacions
Procés inferior: No n’hi ha
OBJECTIU DEL PROCÉS

L’objectiu d’aquest procés es descriure com s’apliquen els criteris per a la suspensió
d’una titulació i la manera com es garanteix als estudiants matriculats el
desenvolupament efectiu fins a la seva finalització.
5.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

5.1. Criteris per a la suspensió
L’Equip de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) revisa i analitza la
informació relativa als criteris per a la suspensió d’ensenyaments tenint en compte les
directrius externes procedents dels òrgans i administracions competents, així com les
directrius pròpies de la URV.
L’equip de Govern de la Universitat definirà el procés per mitjà del qual els criteris de
suspensió de titulacions seran revisats, actualitzats i aprovats, així com la periodicitat
amb la qual aquest procés es durà a terme. De la mateixa manera, actualitzarà de
forma periòdica els criteris i directrius externes.
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Els criteris bàsics sobre la base dels quals es pot interrompre temporal o
definitivament la impartició d’una titulació, definits per la URV, són:
• Criteris de viabilitat econòmica. La Universitat ha de disposar dels recursos
econòmics, materials i humans suficients i adequats per oferir l’ensenyament
amb els nivells de qualitat preestablerts.
• Criteris de demanda d’accés i nombre total de matriculats.
• Criteris de rendiment acadèmic. En funció dels resultats acadèmics aconseguits
per l’ensenyament, en termes de taxa d’èxit, taxa de rendiment, taxa
d’abandonament taxa de graduació i taxa d’eficiència.
• Criteris d’adequació científica i professional. En funció de si es donen les
modificacions o evolucions en l’àmbit científic o en el desenvolupament de la
carrera professional de tal magnitud que eliminin la raó de ser de l’ensenyament
tal i com l’ofereix la Universitat.
• Criteris de qualitat. En funció del nivell de qualitat que la Universitat ha
establert en referència a la docència, el professorat, el personal de suport, els
recursos materials i els serveis de l’ensenyament.
Així mateix, serà motiu de suspensió d’una titulació l’obtenció d’un informe
d’acreditació desfavorable o quan, com a resultat del procés de seguiment i millora de
titulacions PR-EPD-003, es detecti la conveniència de realitzar modificacions
substancials en el programa formatiu i es consideri que tals modificacions suposen un
canvi tant apreciable en la naturalesa i objectius del títol com per aconsellar l’extinció
del títol actual i la proposta d’un nou títol.

5.2. Procés d’extinció
El responsable de la titulació o l’Equip de Direcció de l’EPD pot detectar la necessitat
de suspendre una titulació, tenint en compte els criteris descrits en l’apartat 5.1.
La proposta de suspensió de la titulació es presenta al Comitè de Direcció de l’EPD (en
endavant CDE) per a la seva aprovació.
Si el CDE aprova la suspensió d’una titulació el Director/a de l’EPD eleva la proposta a
la Comissió de Política Acadèmica (en endavant CPA) per a la seva aprovació. Si la
CPA l’aprova, s’eleva la suspensió al Consell de Govern per a la seva aprovació.

5.3. Rendiment de comptes
L’Equip de Direcció de l’EPD i la Universitat informen la comunitat universitària i els
grups d’interès de la suspensió de l’ensenyament com a conseqüència de la revisió
dels criteris bàsics, el procés d’acreditació o la conveniència de proposar una nova
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titulació per la magnitud de les modificacions del programa formatiu que es deriven
del procés de seguiment i millora que s’ha dut a terme.

6.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS

1. Entrades


Necessitat de suspendre una titulació.

2. Sortides / serveis que s’ofereixen


Suspensió de l’ensenyament.

3. Usuaris / clients


Estudiants, PDI

4. Propietari / gestor


Equip de Direcció de l’EPD

5. Agents implicats
 Responsable ensenyament
 Coordinador/a de la titulació
 Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 Equip de Direcció de l’EPD
 Comitè de Direcció de l’EPD
 Comissió de Política Acadèmica
 Consell de Govern
6. Agents d’interès

7.

Estudiants, PDI, futurs estudiants i ocupadors.
COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S)

No aplica.
8.

INDICADORS

No aplica.
9.

DIAGRAMA DE FLUX

Veure Annex I - PR-EPD-005 Suspensió de titulacions.
10.

CALENDARI DEL PROCÉS

No aplica.
11.

REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.)
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Id

Nom del Registre

Responsable
Custòdia

Ubicació

a

Acta del Consell de Govern
d’aprovació dels criteris de
suspensió

Secretari/ària

Secretaria general

b

Acta del Comitè de Direcció
de l’EPD d’aprovació de la
suspensió de la titulació

Tècnic/a

EPD

Informe Comissió de Política
Acadèmica sobre la suspensió
de la titulació

Secretari/ària

Secretaria general

Acta del Consell de Govern
d’aprovació de la suspensió
de la titulació

Secretari/ària

Secretaria general

c

d

12.





13.









DOCUMENTACIÓ DE
procediments, etc.)

SUPORT

(instruccions

de

treball,

manuals,

Model d’assegurament de la Qualitat Docent de la URV.
Pla Estratègic de Qualitat URV.
Memòria de verificació de la titulació.
Informes de seguiment del centre.

NORMATIVA RELACIONADA
Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a
l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor.
Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i
el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a
nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers
d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als
nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols
oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i
diplomat.
Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els
ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual
es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials
de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments
oficials de doctorat.
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Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris
oficials.
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris.
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre, pel que s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments universitaris.

14.

SISTEMES D’INFORMACIÓ

No aplica.
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ANNEX I - PR-EPD-005 SUSPENSIÓ DE TITULACIONS
RESPONSIBLE DE LA TITULACIÓ O EQUIP DE
DIRECCIÓ DE L'EPD

COMITÈ DE DIRECCIÓ DE
L'EPD

COMISSIÓ DE POLÍTICA
ACADÈMICA

CONSELL DE GOVERN

Inici

a

PR-EPD-003 Seguiment
i millora de titulacions

Definició criteris
suspendre una titulació

PR-EPD-006 Acreditació
de titulacions

Detecció necessitat de
suspendre una titulació

b
Aprovació suspensió
d'una titulació

No
Revisió de la proposta
de suspensió

S'aprova?

Sí
c
Aprovació suspensió
d'una titulació

No

S'aprova?

Sí
d
Aprovació suspensió
d'una titulació

No

S'aprova?

Sí

Fi

