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Objectiu
L’objectiu d’aquest document és determinar els processos per mitjà dels quals les universitats
hauran de presentar les modificacions que introdueixin en els seus títols universitaris de doctorat
per a la seva comunicació i/o avaluació.

Modificacions
L’article 28.1 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pels RD 861/2010 i 99/2011, estipula que les
modificacions dels plans d’estudis han de ser aprovades per les universitats d’acord amb
els seus estatuts o normes i, si és el cas, d’acord amb la normativa dictada per la comunitat
autònoma. Així mateix, l’apartat 2 de l’esmentat article estableix que, en el cas que les
modificacions afectin el contingut del RUCT (fixat pel RD 1509/2008), s’han de notificar al
Consejo de Universidades, que reclamarà de l’agència de qualitat corresponent un informe que
tindrà caràcter preceptiu i determinant. En el cas que aquestes modificacions no suposin, segons
el criteri de l’agència, un canvi en la naturalesa i els objectius del títol inscrit en el RUCT, l’agència
acceptarà les modificacions proposades i n’informarà a la universitat en el termini de tres mesos.
Altrament, també s’estableix que, un cop transcorregut aquest termini sense que s’emeti cap
informe, la universitat pot considerar acceptada la seva proposta.
D’altra banda, el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions
oficials (Marc VSMA), aprovat pel Consell de Direcció d’AQU Catalunya el 2 de juliol de 2010,
determina que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de
seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d’aquest procés. Per aquest motiu, cada
títol oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs
acadèmic.
Els possibles canvis en els títols universitaris es poden classificar en funció de la seva tipologia:
i.

Modificacions no substancials: són aquells canvis menors que milloren el títol
i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests
canvis es recullen en els informes de seguiment dels programes de doctorat
(ISPD) i s’incorporen a la memòria del títol quan s’ha de sotmetre a un procés de

ii.

modificació.
Modificacions substancials: són aquells canvis en el títol verificat que comporten
alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i els seus objectius. Al seu
torn, es poden classificar en dues tipologies:
a. Autoritzables: són aquells canvis que afecten a l’estructura del títol però no
suposen un canvi en la seva naturalesa i els seus objectius. Aquests canvis se
sol·liciten a través del procés de modificació.
b. No autoritzables: són aquells canvis substancials que afecten la naturalesa i els
objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de
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modificació. Aquests canvis només es poden fer efectius sol·licitant la verificació
d’un nou títol i extingint el títol implantat.
A continuació es relacionen tots els canvis possibles a què es pot sotmetre un títol universitari i
el procés a través del qual cal sol·licitar o comunicar el canvi esmentat.

Capítol I. Descripció del títol
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

1.1 Dades

Denominació

Verificació

El canvi en la denominació del títol comporta

bàsiques
1.1 Dades

l’extinció de l’anterior i la verificació del nou.
Nivell

Verificació

bàsiques
1.1 Dades

El canvi de nivell del títol comporta la verificació del
nou títol i l’extinció de l’anterior.

Universitat

Verificació

bàsiques

El canvi d’universitat responsable o els canvis en
les universitats participants en un títol conjunt
comporten l’extinció del títol antic i la verificació del
nou. En conseqüència, si un títol deixa de ser
conjunt o passa a ser-ho, s’ha de sotmetre a un
nou procés de verificació.

1.1 Dades

ISCED

Seguiment

bàsiques

Els canvis en els ISCED es comuniquen en el
procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha
d’introduir una modificació substancial en el títol.

1.2 Context

Context

Seguiment

Els canvis en la redacció del context es
comuniquen en el procés de seguiment i
s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial en el títol.

1.3

Col·laboracions

Seguiment

Col·laboracions

Els canvis en les col·laboracions del programa
amb institucions i/o empreses es comuniquen en
el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha
d’introduir una modificació substancial en el títol.

1.4 Centres

Places de nou

Seguiment /

El canvi del nombre de places de nou ingrés que

ingrés

Modificació

s’ofereixen en un període de 6 anys s’ha de
comunicar en el procés de seguiment i s’actualitza
quan s’ha d’introduir una modificació substancial al
títol.
Si el canvi supera el 25% en un període de 6 anys,
s’haurà de sotmetre al procediment de modificació.
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1.4 Centres

Normes de

Seguiment

Els canvis en les normes de permanència

permanència

aprovades per la universitat es recullen en
l’informe de seguiment (d’universitat si canvia la
normativa de la universitat o de titulació si només
afecta el títol en qüestió) i s’actualitzen en
l’aplicació informàtica quan s’hi introdueixen
modificacions substancials. Les normes han de ser
públiques.

1.4 Centres

Llengües

Seguiment

Els canvis en les llengües d’impartició es

d’impartició

comuniquen en el procés de seguiment i
s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial en el títol.

1.5 Centres

Persones

Seguiment

Els canvis en les persones associades al títol es

associades al

comuniquen en el procés de seguiment i

títol

s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial en el títol.

Capítol II. Competències
Apartat

Canvi

Procés

2.

Competències

Verificació

Competències

Modificació

Observacions
/

Els canvis significatius en les competències que
han d’assolir els estudiants del títol comporten una
nova verificació, atès que canvien la naturalesa i
els objectius. Els canvis menors, per exemple en la
millora de la redacció de les competències o en la
millora

de

la

seva

estructura

per

evitar

encavalcaments sense que alteri els objectius del
programa, s’han de sotmetre al procés de
modificació.

Capítol III. Accés i admissió d’estudiants
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

3. Accés i

Sistemes

Seguiment

Els canvis en els sistemes d’informació prèvia als

admissió

d’informació

estudiants que té la universitat es documenten en

d’estudiants

prèvia

el procés de seguiment i s’actualitzen a l’aplicació
quan s’ha d’introduir una modificació substancial
en el títol.
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3. Accés i

Requisits

Modificació

Els canvis en els requisits que estableixen les

admissió

d’accés i

titulacions per a l’accés i en els criteris per a

d’estudiants

criteris

l’admissió dels estudiants s’han de comunicar a

d’admissió

través del procés de modificació del títol per a la
seva avaluació.

3. Accés i

Complements

admissió

formatius

Modificació

La incorporació de complements formatius o els
canvis en els complements formatius comporten

d’estudiants

una modificació del programa de doctorat.

Capítol IV. Activitats formatives
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

4. Planificació

Activitats

Modificació

Els canvis en més del 50% de les activitats

dels

obligatòries

formatives de caràcter obligatori que formen part

ensenyaments

del programa en un període de 6 anys s’han de
sotmetre al procés de modificació. S’inclou en
aquest cas el fet que el programa proposi incloure
activitats formatives obligatòries de nou, o bé
proposi eliminar totes les establertes fins al
moment.

4. Planificació

Activitats

dels

optatives

Seguiment

Els canvis en les activitats formatives de caràcter
optatiu es recullen en el procés de seguiment i

ensenyaments

s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial.

Capítol V. Organització
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

5. Organització

Supervisió de

Seguiment

Els canvis en els procediments de supervisió de

tesis

tesis es recullen en el procés de seguiment i
s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial.

5. Organització

Seguiment del
doctorand

Seguiment

Els canvis en els procediments de seguiment del
doctorand es recullen en el procés de seguiment i
s’actualitzen quan s’ha d’introduir una modificació
substancial.
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5. Organització

Normativa de

Seguiment

Els canvis en la normativa relativa a la lectura de

lectura de

tesis doctorals es recullen en el procés de

tesis

seguiment i s’actualitzen quan s’ha d’introduir una
modificació substancial.

Capítol VI. Personal acadèmic
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

6. Personal

Línies i equips

Seguiment /

Els canvis menors en l’adscripció i la composició de

acadèmic

d’investigació

Modificació

línies i grups de recerca al programa de doctorat es
recullen en el procés de seguiment i s’actualitzen
quan s’ha d’introduir una modificació substancial.
Quan els canvis en les línies d’investigació
(ampliació o disminució) comportin una modificació
superior al 25% en un període de 6 anys, s’han de
sotmetre al procés de modificació.
Quan els canvis en el professorat comportin una
modificació de la plantilla de professorat superior al
25% en un període de 6 anys, s’han de sotmetre al
procés de modificació.

6. Personal

Mecanismes

acadèmic

de còmput de

Seguiment

Els canvis en els mecanismes de còmput de la
tasca de tutorització i direcció de tesis es recullen

la tasca de

en el procés de seguiment i s’actualitzen quan s’ha

tutorització i

d’introduir una modificació substancial.

direcció de
tesis

Capítol VII. Recursos materials i serveis
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

7. Recursos

Justificació

Seguiment

Els canvis en la dotació d’altres recursos materials

materials i

dels recursos

i serveis en el programa de doctorat es notifiquen i

serveis

materials

analitzen en el procés de seguiment. Quan s’ha
d’introduir
s’actualitzen.
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una

modificació

substancial,

Capítol VIII. Resultats
Apartat

Canvi

Procés

Observacions

8. Resultats

Sistema de

Seguiment

Els canvis en el sistema de garantia de la qualitat

previstos

garantia de la

del programa es recullen en el procés de seguiment

qualitat i

i se n’actualitza la informació quan s’ha d’introduir

estimació de

una modificació substancial.

valors
quantitatius
8. Resultats

Procediment

previstos

per al

Seguiment

Els canvis en el procediment per al seguiment dels
doctors titulats es recullen en el procés de

seguiment

seguiment i se n’actualitza la informació quan s’ha

dels doctors

d’introduir una modificació substancial.

titulats
8. Resultats

Previsió de

previstos

resultats del

Seguiment

Els canvis en la previsió de resultats del programa
es recullen en el procés de seguiment i se

programa

n’actualitza la informació quan s’ha d’introduir una
modificació substancial.
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