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AQURectorUEPA/UOP

Degà/Director/Junta 
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Departament

CIA

Responsable títol/

Secretaria centre/

Secretaria 

departament

CQUID
Altres òrgans i 

unitats

AQU
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Resultats 

titulacions,  

Si

Fa el seguiment 

del termini per a 

l’acreditació de les 

titulacions

Convoca sessió 

de treball i 

d’informació sobre 

el procés 

d’acreditació

Revisa resultats 

memòria pla 

d’estudis

Modificar 

memòria

Cal modificar 

memòria 

titulació

9 mesos abans del termini 

establert per a l’acreditació

Responsable títol

Revisa resultats 

memòria pla 

d’estudis

Degà/director/

Convocatòria de 

reunió

Pàg. 2

Inici

A

Presenta la 

proposta creació 

Comitè Intern 

d’Avaluació

Proposta creació 

CIA

No
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Degà/Director/Junta 
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Responsable títol/

Secretaria centre/

Secretaria 
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CQUID
Altres òrgans i 

unitats

Pàg. 2
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procés acreditació, 

rols  i programació 
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Secretaria centre/

departament

Informació procés

Informació procés, 

funcions i 

programació accions 

i autoinforme

Pàg. 3

Activar espai 

col·laboratiu 

equip 

projecte 

acreditació

Programen les 

activitats del 

procés  

Programen les 

activitats del 

procés  

Programen les 

activitats del 

procés  

Sol·licita 

l’aprovació de la 

proposta

Proposta creació 

CIA

Valida la proposta 

Proposta creació 

CIA validada

Proposta creació 

CIA validada

Recull informació 

evidències 
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impartir la 

formació per 

a l’acreditació

Elabora informació 
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publica web
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Degà/Director/Junta 
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CIA

Responsable títol/

Secretaria centre/

Secretaria 

departament
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unitats

Pàg. 2

AQU 
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recomanacions

Revisa 

implementació 

processos SIGQ i 

racomanacions 

AQU

Revisa 

implementació 

processos SIGQ i 

racomanacions 

AQU

A

Racomanacions 

pendents 

implementar

Programa accions 

per Implementar 

racomanacions

SI

Elabora proposta 

d’autoinforme

Proposta 

d’autoinforme

Revisa i valida

Difon autoinforme 

Campus Global i 

sol·licita 

suggeriments

Comunitat 

universitària

Fa suggeriments 

autoinforme

AQU

Guia per a 

l’acreditació 

Inicia l’autoinforme

UOP

Processos SIGQt 

actualitzats

Responsables 

títols

Inicia l’autoinforme

Responsables 

títols

Elabora proposta 

d’autoinforme

No
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AQU/Comitè extern 

avaluació
RectorUEPA

Degà/Director/Junta 

facultat/Consell 

Departament

CIA

Responsable títol/

Secretaria centre/

Secretaria 

departament

CQUID
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unitats

Pàg. 4

Recull i incorpora, 
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suggeriments

Elabora 
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definitiu

Aprova 

autoinforme

AQU

Autoinforme /

portal evidències

Lliura autoinforme i l’ 
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definitiva  visita 

prèvia
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Data i programa
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No
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Secretaria 
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d’avaluació
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Incorpora 
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Pàg. 5
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