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LEGISLACIÓ I NORMATIVA

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

RD 1125/2003, de 5 de setembre. Estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. [
http://cv.udl.es/access/content/group/docsvd/Documents%20Graus/serveis%20udl/A34355-34356.pdf ]

RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/legsilacio_graus/RD_octubre.pdf ]

RD 1509/2008, de 12 de setembre, pel que es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols [
http://cv.udl.es/access/content/group/docsvd/Documents%20Graus/serveis%20udl/RD%201509-2008,%20RUCT.pdf ]

RD 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/Modificacion_RD_1393-2007.pdf ]
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RD 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen
els ensenyaments oficials de doctorat [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Documents/legsilacio_graus/BOE-A-2015-943.pdf ]

RD 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres
universitaris [ /export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus-i-Masters-2019-21/BOE-A-2015-6708.pdf ]

REACU

-

Recomanacions

per

al

seguiment

dels

títols

oficials

[

https://cv.udl.es/access/content/group/docsvd/Seguimiento%20titulaciones%20REACU.pdf ]

Document de suport per a l'elaboració dels continguts de les planes web dels graus.
AQU CATALUNYA
DOCUMENTACIÓ

REFERENT

AL

PROCÉS

DE

VERIFICACIÓ

Guia per a la l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de Grau i Màster [
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf

Esquema

del

procediment

DOCUMENTACIÓ

]

d'avaluació

REFERENT

[

AL

http://www.aqu.cat/doc/doc_16079969_1.pdf

PROCÉS

DE

]

MODIFICACIÓ

Instruccions per a la presentació de modificacions de graus universitaris [ http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf ]
GENERALITAT DE CATALUNYA
Criteris

per

a

elaborar

la

Programació

universitària

de

Catalunya

[

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/upd/.galleries/docs/Graus/Criteris_Programacio_Universitaria.pdf ]

Document aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 12 de novembre de 2007.

F Ò R U M
D E
D E B A T
Tant les Comissions com el Grup de treball poden intercanviar opinions i suggeriments a través del Fòrum de debat
general, que esperem us sigui d'ajuda durant el procés:
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