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La informació necessària per determinar si
es fa IAS o no i el tipus es troba recollida a
l’eina “Informació per a la gestió de títols
(VSA)” de la web del SEQUA:
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Einade-gestio/
Diferents possibilitats segons la situació de
cada titulació:
• No fan IAS: Titulacions que estan en
procés d’acreditació i el seu any
acadèmic de referència és el 2017-18.
• IAS Complet:
• Titulacions que tenen prevista
una avaluació externa de l’AQUIB.
(Sistemàticament es fa una
avaluació externa d’un títol cada
dos anys; Els informes finals
d’acreditació poden determinar
una periodicitat diferent: anual,
biennal o triennal.)
• IAS Abreujat: La resta
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És important fer una reflexió sobre el
desenvolupament de la titulació a partir de
la informació obtinguda a través del
Sistema de Garantia Intern de Qualitat, les
recomanacions dels informes d’avaluació
externs
(verificació,
seguiment
o
acreditació), i qualsevol altra informació
quantitativa o qualitativa disponible.
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Per poder fer la Revisió Tècnica
adequadament el SEQUA necessita l’IAS en
format word.
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El PdM és un document únic de cada
titulació i públic a la web. Es nodreix de les
accions de millora derivades de cualsevol
procés d’avalució: verificació, seguiment o
acreditació.
El PdM s’ha de mantenir actualitzat a la
web. És recomanable fer el seguiment de
les accions de millora a mesura que es
completen o, com a mínim, dues vegades
a l’any

