Manual de processos del SIGQ EUI - Sant Pau
PC08: Modificació i extinció de titulacions
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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és organitzar les activitats que requereixen la modificació d’un
programa formatiu oficial acreditat o la seva extinció, i la manera en la qual l’EUI - Sant Pau
garanteix a l’alumnat matriculat en una titulació el desenvolupament efectiu fins al seu
acabament.
2. Àmbit d’aplicació
Aquest procediment és d’aplicació a totes les titulacions, tant de grau com de postgrau, que
s’imparteixen a l’EUI - Sant Pau.

3. Propietat del procés
El propietari d’aquest procés és el la Directora de l’EUI - Sant Pau, que s’encarrega de la
supervisió i el seguiment, i de proposar als Òrgans de Govern les modificacions que estimi
necessàries.

1. Documentació associada (inputs)

Document
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre criteris per elaborar la programació
universitària de Catalunya, per al període 2012-2015
ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/Criteris_Programacio_12_15.pdf

Normativa sobre l’extinció de plans d’estudi de programes estructurats segons legislació i normativa vigents
UAB
http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Marc per a l’elaboració dels plans d’estudi de màster (UAB)
http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
Memòria de les titulacions acreditades

2. Documentació generada (outputs)
Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Proposta de modificació de títol que s’ha d’enviar a la UAB
Resolució de la UAB
Respostes a les al·legacions

3. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament. La responsabilitat de l’esmentada revisió, així com de la
implantació de les propostes de millora, recau en la Directora de l’EUI - Sant Pau.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:


Volum de treball de les diferents instàncies participants en el procés.



Flux de documents d’una a una altra instància.

4. Indicadors
Document

Codi

Nombre de modificacions comunicades a la UAB desglossat per programes de
grau i de postgrau
Nombre de modificacions comunicades a la UAB i que són considerades com a
“substancials” i desglossat per programes de grau i postgrau
Nombre de titulacions la modificació de les quals ha estat aprovada per la UAB
el curs actual, desglossat per programes de grau i de postgrau
Nombre de propostes d’extinció, desglossat per grau i postgrau
Nombre de titulacions l’extinció de les quals ha estat aprovada per la UAB,
desglossat per programes de grau i de postgrau

IN01-PC08

IN02-PC08

IN03-PC08
IN04-PC08
IN05-PC08

5. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1.

Modificació d’un programa formatiu

Els programes formatius són processos dinàmics que poden requerir modificacions per
solucionar disfuncions detectades en el Procés PC07. Si l'Informe de Seguiment de la Titulació
o l'Informe de Seguiment de l'EUI - Sant Pau inclouen en les seves propostes de millora alguna
modificació al títol, l’Equip de Coordinació de la Titulació elabora una proposta formal de
modificació que s’envia a la Direcció del Centre.
La Comissió de Coordinació del Títol elabora una proposta de modificació d’aquest que és
debatuda per la Comissió de Docència i Qualitat (Grau) i per la Comissió de Postgrau
(Postgraus), com a pas previ a la seva aprovació per la Direcció del Centre.
Eventualment, la Comissió de Coordinació de Titulació pot requerir una modificació que no es
trobi recollida en l'Informe de Seguiment. En aquest cas, el mecanisme d’aprovació és el mateix
que en l’anterior.
La Directora de l’EUI - Sant Pau remet la proposta de modificació a l'Oficina de Programació i
de Qualitat de la UAB, i la proposta és revisada i validada per les diverses instàncies de la
UAB amb responsabilitat sobre aquest procés.
En cas de rebre resposta favorable de la modificació de la titulació, la Directora del Centre
informa l’Equip de Direcció i comunica la decisió a l’Equip de Coordinació de la Titulació, que
serà responsable d’implementar les modificacions aprovades.
8.2. Extinció d’un programa formatiu
8.2.1.

Supòsits de l’extinció d’un programa formatiu

L’extinció d’un programa formatiu es produeix quan es presenten alguns dels supòsits
següents:

1. Extinció d’una titulació implantada anteriorment a l’entrada en vigor del Reial Decret
1393/2007.

2. No obtenir un informe d’acreditació positiu. El Reial Decret 1393/2007 estableix que les
titulacions acreditades inicialment s’han de sotmetre a un procés d’avaluació per a la
renovació de l’acreditació, per part d’ANECA o de les agències autonòmiques autoritzades,
cada sis anys des de la data d’inscripció al Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT).

3. Quan, com a resultat del desenvolupament del Procés PC7, es detecti la conveniència de
realitzar modificacions substancials en el programa formatiu acreditat i, després de la
comunicació de les modificacions a la UAB, aquesta consideri que les dites modificacions
suposen un canvi tan important en la naturalesa i els objectius del títol que aconselli
l’extinció del títol actual.

4. A proposta del Centre, per decisió raonada i previ acord del Patronat del Centre.
5. Per raons que concerneixen la normativa sobre programació universitària emanada del
Consell Interuniversitari de Catalunya o del Consell de Coordinació Universitària.
8.2.2

Procés d’extinció d’un programa formatiu

La necessitat d’extinció d’un títol de Grau, la recull el Patronat de l’EUI - Sant Pau a proposta
de la Directora.
Analitzats els supòsits d’extinció, i si es considera justificat i convenient l’extinció del títol, es
procedirà a elevar la proposta a l’òrgan competent de la UAB.
La tramitació de l’extinció del títol cap a instàncies superiors i la comunicació de la resolució a
l’EUI - Sant Pau segueix els mateixos passos que en el cas de les modificacions de programes
formatius.
8.2.3.

Garantia per als estudiants matriculats

La Normativa de la UAB sobre l’extinció de plans d’estudi (segons l’Acord de la Comissió
d’Assumptes Acadèmics de 28 de juliol de 2009) recull el dret dels estudiants matriculats en
programes en procés d’extinció a completar el seu currículum en el mateix programa en el qual
es va matricular inicialment, o a optar per entrar en el nou pla d’estudis que el substitueix, en
cas que existeixi. Per a això, els nous plans d’estudi inclouen en la seva definició els
mecanismes d’adaptació dels expedients acadèmics d’estudiants provinents de plans a extingir
i la taula d’equiparacions entre assignatures equivalents en ambdós plans.
En tot cas, l’estudiant conserva el seu dret a esgotar el nombre de convocatòries estipulades
en la Normativa de permanència dels estudiants de la UAB.
L’extinció de les titulacions es realitza progressivament. Una vegada extingit un curs o una
assignatura, l’estudiant disposa de dos cursos acadèmics per superar les matèries pendents.
Durant aquests dos cursos, l’EUI - Sant Pau oferirà docència reglada específica del pla a
extingir només si el nombre d’estudiants que no han superat la matèria és major que 80. En cas
contrari, el Centre oferirà activitats formatives substitutòries (seminaris, tutories, etc.).
L’estudiant que ha de cursar una assignatura extingida té tres possibles camins: cursar una

assignatura del nou pla declarada com a equivalent a la taula d’equiparacions, assistir a la
docència reglada si es compleix el mínim de 80 estudiants que reclamen l’esmentada docència
o aprofitar les activitats formatives substitutòries i presentar-se a les activitats d’avaluació que
s’hagin definit amb aquest objectiu.
8.3. Canals d’informació
Els acords d’aprovació definitiva de les modificacions proposades o de la extinció d’un
programa formatiu es comuniquen per part de l'Equip de Govern de la UAB, a través dels
Vicerectorats corresponents, a la Directora de l'EUI - Sant Pau.
La Directora comunica l’acord a l’Equip de Direcció, a la Comissió de Coordinació de la
Titulació i als responsables de tots els àmbits implicats.
8.4. Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació
A través dels seus representants en les Comissions de Coordinació de

Estudiants, professors i PAS

la Titulació, la Comissió de Docència i Qualitat i la Comissió de
Postgrau

Agents socials

8.5.

A través dels seus representants en el Patronat

Informació pública

Les modificacions al títol s’incorporen a la fitxa de la titulació del portal del Centre. L’extinció de
titulacions i la seva planificació temporal s’informa també a través del Portal de l’EUI - Sant
Pau.
8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada a través de la participació
dels col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions de debat següents:


Comissions de Coordinació de la Titulació



Comissió de Docència i Qualitat



Comissió de Postgrau



Equip de Direcció



Junta de Centre

