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Conclusions  

 

1. El seguiment de la implantació dels títols oficials el duen a terme de 
manera interna la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de manera 
externa l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), 
garantint així la qualitat de les titulacions. 

2. El sistema de gestió dels títols de la UIB en garanteix la qualitat i la 
millora contínua. 

3. L’acreditació és una conseqüència natural del seguiment. 

4. VERIFICA, MONITOR i ACREDITA formen part d’un únic procés. 

5. El seguiment que fan les agències es basa en la informació pública 
disponible, en els informes anuals de les universitats i en la informació del 
sistema integrat d’informació universitària (SIIU). 

6. L’AQUIB desenvolupa un pla pilot de seguiment dels ensenyaments 
oficials que es basa en la informació pública de les titulacions i en els 
informes anuals de seguiment de la UIB. 

7. El títol ha de vetllar per complir els compromisos adquirits en la memòria 
verificada i les seves successives modificacions. 

8. Les modificacions dels plans d’estudis han de sorgir de les següents fonts: 
els canvis en el context o de tipus normatiu (nous centres, nova 
reglamentació…), la informació procedent del funcionament del SGIQ i la 
infomació derivada del seguiment de les agències. 

9. Fruit del sistema de garantia intern de qualitat, s’han detectat, entre 
d’altres, les següents àrees de millora: el càlcul de la càrrega de treball de 
l’alumnat i la coordinació entre el professorat, en opinió de l’alumnat, i el 
pla d’acció tutorial, les eines informàtiques de suport a la docència, la 
coordinació del professorat i la formació/informació al personal 
d’administració i serveis (PAS) sobre els diversos aspectes de l’EEES, en 
opinió del personal docent i del PAS. 

10.  La compatibilització de l’aprenentatge al llarg de la vida amb la   
presencialitat que requereixen les titulacions presencials és un dels temes 
que requereixen un estudi o anàlisi en profunditat. 


