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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és establir la manera en la qual es defineixen els perfils d’ingrés a
les titulacions, les condicions d’accés i els perfils de sortida dels titulats.
2. Àmbit d’aplicació
El present procés implica a la titulació de grau i a les titulacions de màster (títol propi UAB), que
ofereix l’EUI - Sant Pau.

3. Propietat del procés
La Directora de l’EUI - Sant Pau és la propietària d’aquest procés, qui vetlla per la supervisió i
el seguiment del desenvolupament del procés en el Centre i proposa accions de millora a
l’Equip de Direcció del Centre.

4. 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/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
Reial Decret 1892/2008 d’ordenació de l’accés als ensenyaments universitaris
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/11/24/pdfs/BOE-A-2008-18947-C.pdf
Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’accés als
ensenyaments oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/04/pdfs/BOE-A-2009-9247.pdf
Ordre EDU/268/2010, d’11 de febrer, que modifica a l’ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/13/pdfs/BOE-A-2010-2330.pdf
Ordre EDU/473/2010, de 26 de febrer, per la qual s’estableix el procediment d’accés als ensenyaments
oficials de grau per als estudiants procedents de sistemes educatius

estrangers amb estudis

homologables al títol de Batxiller espanyol
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/03/pdfs/BOE-A-2010-3470.pdf
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
https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
Memòries de les titulacions de grau /màsters

5. Documentació generada (outputs)

Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat (Equip Directiu, Junta de
Centre i Comissió Postgrau)
Condicions d’accés, admissió i selecció (recollit a les memòries dels títols)
Perfils d’ingrés i de graduació (recollit t en les memòries dels títols)
Revisió i millora del procés

6. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament en base als resultats obtinguts a cada curs acadèmic. La
responsabilitat de la revisió, així com de la implantació de les propostes de millora, recau en la
Direcció del Centre.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:


Actualització dels perfils d’accés i de graduació de les titulacions.



Existència o no d’instruments per captar el perfil real dels estudiants matriculats en una

titulació.

7. Indicadors

Document

Codi

Oferta de places

IN01-PC01

Demanda total

IN02-PC01

Nombre i percentatge de demanda en primera preferència

IN03-PC01

Taxa de demanda total (Ràtio de places demandades/ofertes)

IN04-PC01

Nota d’accés

IN05-PC01

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1 Perfil d’ingrés

La definició dels perfils d’ingrés i els mecanismes de selecció dels nous estudiants, la realitzen
les Comissions de titulació (grau o màster) encarregades del disseny de noves propostes
d’ensenyament, en el marc de l’elaboració de la memòria del títol.
Grau
L’admissió a les universitats públiques espanyoles i les condicions d’accés als ensenyaments
universitaris oficials de grau estan regulades pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, i
les ordres EDU/1434/2009, EDU/268/2010, i EDU/473/2010.
Els criteris d’accés i admissió a la universitat i les activitats de preinscripció universitària a les
titulacions de grau, els dirigeix i coordina el Consell Interuniversitari de Catalunya a través de
les oficines creades a tal efecte, garantint la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al
primer curs dels estudis universitaris.

Màster
La coordinadora del màster, durant l’elaboració de la memòria, estableixen el perfil d’ingrés a la
titulació, les condicions d’accés i els perfils de sortida dels titulats.
8.2 Activitats de preinscripció i assignació de places
Grau: La preinscripció universitària a Catalunya i l’assignació de places estan regulades per la
Normativa d’accés als estudis de grau.
Màster: La gestió de la preinscripció als estudis de Màster és una funció de la Gestió
Acadèmica de l’EUI - Sant Pau.
L’aplicació dels criteris de selecció definides en la memòria del títol correspon a la coordinadora
del Màster. Els resultats es remeten a la Direcció per a la seva aprovació definitiva.
8.3 Perfil de graduació
S’entén per “perfil de graduació” al conjunt de coneixements i competències que han de tenir
els estudiants en concloure un programa d’ensenyament.
La definició dels perfils de graduació, la realitzen les comissions de titulació encarregades del
disseny de noves propostes d’ensenyament, en el marc de l’elaboració de la memòria de títol.
8.4 Difusió dels perfils d’ingrés, graduació i accés
La informació sobre els perfils d’ingrés i graduació, accés i proves de selecció requerits en les
titulacions es pot consultar a través del web de l’EUI - Sant Pau.
8.5 Revisió i actualització dels perfils d’ingrés i de graduació
Les comissions de docència i qualitat i de postgrau revisen periòdicament el perfil d’ingrés i de
graduació en el marc de les activitats relacionades en el PC07 de seguiment, avaluació i millora
de les titulacions.

Els perfils d’ingrés que figuren en les memòries de les titulacions es comparen amb els perfils
reals d’ingrés dels estudiants matriculats. Els perfils de graduació es comparen amb les dades
sobre inserció laboral de què es disposa PS07.
Si es considera necessària l’actualització dels perfils, s’inicia el procés de modificació del títol
d’acord amb el PC08.
8.6 Participació dels grups d’interès

Grups d’interès

Forma de participació
Comissió de Docència i Qualitat

Estudiants, professors i PAS
Comissió de Postgrau
La seva opinió és escoltada en les reunions amb els
Agents externs

coordinadors de les titulacions i a través de les enquestes
de satisfacció

8.7 Informació pública
Tant els perfils d’ingrés com els perfils de graduació i les condicions d’accés a cada titulació
estan especificats a la Fitxa de la titulació. La Fitxa és accessible a través del portal web de
l’EUI - Sant Pau.
8.8 Rendició de comptes
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada a través de la participació
d’aquests als òrgans col·legiats i a les comissions de debat següents:


Junta del Centre



Comissions de Docència i Qualitat



Comissions de Postgrau

