EL PROCÉS DE SEGUIMENT INTERN I EXTERN
DE LES TITULACIONS OFICIALS
DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 5 de març de 2019

SUMMARI
1.El seguiment intern a la UIB 2019 (Vicerector de Títols i
Directora del SEQUA).
2.El seguiment extern de l’AQUIB 2019 (Directora tècnica de
l’AQUIB):
• L’avaluació de titulacions a Espanya. Objectius dels
programes.
• Reflexió després dels processos de renovació de
l’acreditació.

1. El seguiment intern a la UIB 2019
(Vicerector de Títols i Directora del SEQUA)

1. El seguiment intern a la UIB 2019

1. Evolució del procés de seguiment
2. Conseqüències de l’evolució
2.a. Estructuració dels IAS seguint els criteris
d’acreditació.
2.b. IAS complet i abreujat.

3. Plans de millora com a eina de gestió i de
rendició de comptes.

1. El seguiment intern a la UIB 2019

1. Evolució del procés de seguiment
•

•
•

Verificació Graus i
màsters. Procés de
seguiment integrat al
SGIQ de la UIB.
Primer seguiment intern
2009-10
Pla pilot d’acreditació
2014

• Meta-avaluació.
Treball
col·laboratiu
AQUIB - SEQUA

Canvis continus
procés de
seguiment
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2. Conseqüències de l’evolució
2.a. Estructuració dels IAS seguint els criteris
d’acreditació.
En els IAS evaluam els mateixos criteris que en els
informes d’acreditació:
•
•
•
•
•
•
•

Organització i desenvolupament
Informació i transparència
Sistema Intern de garantia de qualitat
Personal acadèmic
Personal de suport i recursos materials
Resultats d’aprenentatge
Indicadors de satisfacció i rendiment
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2. Conseqüències de l’evolució
2.b. IAS complet i abreujat.
IAS COMPLET
•Titulacions que tenen seguiment extern
l’any en curs.
•Implica una valoració descriptiva de l’estat
de la titulació respecte a cada criteri i una
identificació de possibles bones pràctiques.
•Revisió de les recomanacions i
modificacions producte dels processos
avaluatius anteriors (verificació, seguiment
extern i acreditació).
•Integració de les conclusions al pla de
millores.

IAS ABREUJAT
•Titulacions que no tenen seguiment
extern.
•Implica una avaluació de l’estat d’un
criteri (A, B, C) i, una breu descripció
si escau.
•Integració de les conclusions al pla de
millores.
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3. Plans de millora com a eina de gestió i de
rendició de comptes
• Un pla de millora únic, fruit de tots els processos
d’avaluació (verificació, seguiment i acreditació), de
cada titulació.
• Una eina per a la planificació de les millores i per al
seu seguiment.
• Pla de millora actualitzat i públic a la web del títol.
• Conjuntament amb l’IAS, forma part dels inputs del
procés de seguiment extern i d’acreditació.

2. El seguiment extern de l’AQUIB 2019
Directora tècnica de l’AQUIB

2. El seguiment extern de l’AQUIB 2019
• 2.a. L’avaluació de titulacions a Espanya.
Objectius dels programes
• 2.b. Reflexió després dels processos de
renovació de l’acreditació.

2.a. L’avaluació de titulacions a
Espanya

PROJECTE
de titulacions

Definición de los resultados
de aprendizaje previstos

IMPLANTACIÓ
de titulacions

Progreso en el
aprendizaje

RENDICIÓ DE
COMPTES
Resultats
d’aprenentatge
aconseguits

RENOVACIÓ DE
L’ACREDITACIÓ

VERIFICACIÓ

SEGUIMENT

ANECA

AQUIB

AQUIB

Garanteix la qualitat
de la proposta de
la formació

Garanteix que no es
posa en qüestió el
projecte tenint en
compte la seva aplicació

Garanteix
l'aprenentatge de
qualitat (competència i
qualificació)

2. Objectius del Programa de
seguiment
Els propòsits del programa de seguiment (CURSA):
a) Assegurar l'execució efectiva dels ensenyaments conforme al pla
d'estudis del títol implantat […]
b) Assegurar la disponibilitat pública de la informació pertinent i
rellevant als diferents agents d’interès del sistema universitari.
c) Detectar possibles deficiències en el desenvolupament efectiu
dels ensenyaments i analitzar les accions realitzades per a la seva
esmena.
d) Aportar recomanacions i suggeriments de millora en el
transcurs de la implantació del pla d’estudis.
e) Identificar bones pràctiques per a la seva difusió en el marc del
sistema universitari,

2. Objectius del Programa de
renovació de l’acreditació
L’objectiu principal del programa de renovació de l’acreditació
dels ensenyaments universitaris oficials és comprovar si la
titulació s’ofereix d’acord a la memòria de verificació (o en les
modificacions posteriors que s’haguessin produït) i a més, si els
resultats obtinguts i la seva evolució justifiquen la renovació
de l’acreditació. Així mateix, el procés d'avaluació per a la
renovació de l'acreditació ajudarà el títol a identificar aquells
aspectes als quals cal prestar especial atenció amb vista a la
millora dels seus resultats.

2.b. Reflexió després dels processos
de renovació de l’acreditació

ü 2013: creació del Comitè de Seguiment de
Titulacions
ü 2016: creació de la Comissió de Renovació
de l’Acreditació
ü 2018-19: revisió i adequació dels processos
i de la documentació dels programes +
creació d’una única Comissió d’Avaluació de
Titulacions
CONCLUSIÓ:
INTEGRACIÓ DELS DOS PROGRAMES

2.b. Canvis al Programa de
seguiment extern
ü El criteris d’avaluació en el seguiment de grau i màster
s’alineen amb els de la renovació de l’acreditació (tot i que no
s’avaluaran totes les directrius contemplades en la renovació de
l’acreditació -no s’avaluen 1.2, 2.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2,
7.2, 7.3-).
ü L’escala de valoració en el seguiment serà la mateixa que
en la renovació de l’acreditació (A. Se supera excelentemente,
B. Se alcanza, C. Se alcanza parcialmente, D. No se alcanza).
ü El resultat del seguiment serà el mateix que en la renovació
de l’acreditació (Favorable o desfavorable).
ü Una vegada la titulació hagi renovat l’acreditació es revisarà la
implantació de les mesures adoptades per la Universitat en
relació als aspectes identificats a l’Informe Final de Renovació de
l’Acreditació.

2.b. Model d’avaluació

Estructura del Model d’Avaluació
DIMENSIÓN 1.
LA GESTIÓN DEL
TÍTULO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
Organización y
desarrollo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Criterio 2.
Información y
transparencia

2.1
2.2
2.3

Criterio 3. Sistema
interno de garantía
de calidad (SIGC)

3.1
3.2
3.3

Criterio 4.
Personal
académico

Criterio 5.
Personal de
apoyo, recursos
materiales

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

4.1
4.2
4.3
4.4

Criterio 6.
Resultados de
aprendizaje

6.1
6.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Criterio 7.
Indicadores de
satisfacción y
rendimiento

7.1
7.2
7.3

2.b. Model d’avaluació

Estructura del Model d’Avaluació (seguiment)
DIMENSIÓN 1.
LA GESTIÓN DEL
TÍTULO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
Organización y
desarrollo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Criterio 2.
Información y
transparencia

2.1
2.2
2.3

Criterio 3. Sistema
interno de garantía
de calidad (SIGC)

3.1
3.2
3.3

Criterio 4.
Personal
académico

Criterio 5.
Personal de
apoyo, recursos
materiales

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

4.1
4.2
4.3
4.4

Criterio 6.
Resultados de
aprendizaje

6.1
6.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Criterio 7.
Indicadores de
satisfacción y
rendimiento

7.1
7.2
7.3

2.b. Canvis al Programa de
renovació de l’acreditació
Després de la renovació de l'acreditació… Quan farà un
seguiment l’AQUIB?
Grado y Doctorado

Máster

Seguimiento anual: si el informe final de Seguimiento anual: si el informe final de
la titulación contempla aspectos que l a t i t u l a c i ó n f a v o r a b l e c o n t e m p l a
necesariamente han de ser modificados.
aspectos que necesariamente han de ser
modificados.
Seguimiento bienal: si el informe final de
la titulación contempla recomendaciones Seguimiento bienal: si el informe final de
de especial seguimiento.
la titulación no contempla aspectos que
necesariamente han de ser modificados.
Seguimiento trienal: si el informe final de
la titulación no contempla
recomendaciones o éstas no son
sustanciales para el buen funcionamiento
de la titulación.
Se comprobará la implantación de las medidas adoptadas por la Universidad en
relación con los aspectos identificados en el Informe final de renovación de la
acreditación.

