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El curs 2007-2008 el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va iniciar l’aplicació 
d’uns criteris per a la programació de màsters, amb la finalitat d’elaborar el mapa de 
màsters del sistema universitari català. En la programació del curs 2010-2011, quatre anys 
després d’haver-se iniciat la programació de màsters, el CIC va desprogramar màsters per 
primer cop, atenint-se al criteri del nombre d’estudiants matriculats en les últimes tres 
edicions.   

Posteriorment, la Junta del CIC va aprovar criteris específics per a la incorporació o 
continuïtat d’un estudi de màster universitari a la programació universitària de Catalunya 
per al període 2012-2015, que van ser modificats en la sessió extraordinària de la 
Comissió de Programació i Ordenació del CIC de 29 de juny de 2012. Aquesta 
modificació, vigent actualment, va establir uns criteris més restrictius per a les 
universitats catalanes, amb caràcter preceptiu, que fixaven, entre altres aspectes, el 
nombre mínim d’estudiants matriculats de nou accés en 20 alumnes, un nombre mínim 
de 15 estudiants titulats per edició i l’acceptació que un 5% de l’oferta d’estudis fos 
considerada de caràcter estratègic. 

Considerant la singularitat de la Universitat de Lleida i dels seus centres docents, així 
com la realitat de la matrícula dels màsters dels darrers anys, aquest reglament estableix 
un seguit de criteris de programació dels màsters de la Universitat que permetin 
consolidar el mapa de màsters de la UdL atenint-se a uns principis d’eficiència, 
sostenibilitat i qualitat. L’aplicació d’aquests criteris dependrà de la modalitat de l’oferta 
dels màsters, que poden ser: 

• màsters amb oferta anual 
• màsters amb oferta biennal 

Criteri 1. Els màsters amb oferta anual que durant les tres edicions anteriors han tingut 
una mitjana de matriculats de nova entrada igual o superior a 22 tenen consolidada la seua 
programació per a les tres edicions posteriors. Complertes aquestes tres edicions, s’ha de 
tornar a avaluar el compliment dels criteris per determinar si el màster es programa en 
edicions següents. 

Criteri 2. Els màsters amb oferta anual que durant les tres edicions anteriors han tingut 
una mitjana de matriculats de nova entrada inferior a 22 estudiants i igual o superior a 18 
estudiants tenen la programació consolidada per a les dues edicions posteriors. 
Complertes aquestes dues edicions, s’ha de tornar a avaluar el compliment dels criteris 
per determinar si el màster es programa en edicions següents. 

Criteri 3. Es programaran per a una edició els màsters amb oferta anual que es trobin en 
algun d’aquests supòsits: 
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• Si la mitjana de matriculats de nova entrada en les últimes tres edicions és inferior 
a 18 i superior a 12.  

• Si és un màster habilitant per a una professió regulada. 
• Si és l’únic màster que ofereix el centre responsable del màster. 
• Si és un màster interuniversitari coordinat per la UdL amb  una mitjana de 

matriculats de nova entrada, en les últimes tres edicions, igual o superior a 10. 
• Si disposa durant el present curs d’una acreditació Erasmus Mundus, o acreditació 

europea similar, o d’una acreditació d’excel·lència AQU/ANECA. 

Complerta aquesta edició, s’ha de tornar a avaluar el compliment dels criteris per 
determinar si el màster es programa en edicions posteriors. 

Criteri 4. Dels màsters amb oferta anual que no compleixin cap dels tres criteris 
precedents no se’n programarà l’edició del curs següent, i passaran a ser oferts en 
modalitat biennal.  

Criteri 5. Els màsters en modalitat biennal es programaran quan compleixin algun 
d’aquest supòsits: 

• Si la mitjana de matriculats de nova entrada en les últimes tres edicions és igual 
o superior a 11. 

• Si és un màster habilitant per a una professió regulada. 
• Si és l’únic màster que ofereix el centre responsable del màster. 
• Si és un màster interuniversitari coordinat per la UdL amb una mitjana de 

matriculats de nova entrada, en les últimes tres edicions, igual o superior a 10. 
• Si disposa durant el present curs d’una acreditació Erasmus Mundus, o 

acreditació europea similar, o d’una acreditació d’excel·lència AQU/ANECA. 

Criteri 6. Els màsters que s’ofereixen en modalitat biennal poden passar a modalitat 
anual, a petició del centre, quan la mitjana de matriculats de nova entrada en les últimes 
tres edicions és igual o superior a 13. 

Criteri 7. Si, en aplicació dels criteris anteriors, es suspèn un màster que integra un 
programa de doble titulació, no s’oferirà cap plaça de nova entrada al programa conjunt 
de la doble titulació.  

Criteri 8. Els màsters, sia anuals sia biennals, que hagin estat suspesos durant dos 
edicions consecutives en les quals s’hagi obert el procés de preinscripció i que a la tercera 
edició, amb preinscripció oberta, no s’imparteixin en aplicació dels criteris anteriors, 
entraran en procés d’extinció de l’oferta de màsters de la UdL. 

Criteri 9. Qualsevol canvi que, com a conseqüència de l’aplicació dels criteris anteriors, 
pugui derivar en la programació d’un màster interuniversitari coordinat per la UdL haurà 
de comptar amb l’acord previ de totes les universitats participants. 
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Criteri 10. Els màsters de nova creació queden exempts de l’aplicació dels criteris 
anteriors durant els dos primers anys de programació. 

Criteri 11. Un centre C pot iniciar el procés per demanar un nou màster per a la seua 
verificació sempre que l’índex d’eficiència del seu programa de màsters (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝐶𝐶) sigui 
igual o superior a 0,9. 

L’índex d’eficiència es defineix com a: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝐶𝐶 =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 × 1,3 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 × 1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 × 0,7 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 × 0,4

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐶𝐶

 

 on: 

• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶= nombre de màsters molt eficients (MME) del centre C. Un màster és 
molt eficient quan té una mitjana de matriculats de nova entrada durant les tres 
darreres edicions igual o superior a 22 o bé disposa durant el present curs d’una 
acreditació Erasmus Mundus, o acreditació europea similar, o d’una acreditació 
d’excel·lència AQU/ANECA. 

• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶= nombre de màsters eficients (ME) del centre C. Un màster és eficient 
quan té una mitjana de matriculats de nova entrada durant les tres darreres edicions 
inferior a 22 i igual o superior a 18. 

• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶= nombre de màsters ineficients (MI) del centre C. Un màster és ineficient 
quan té una mitjana de matriculats de nova entrada durant les tres darreres edicions 
inferior a 18 i superior a 12. 

• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶= nombre de màsters molt ineficients (MMI) del centre C. Un màster és 
molt ineficient quan té una mitjana de matriculats de nova entrada durant les tres 
darreres edicions inferior o igual a 12. 

• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐶𝐶= nombre de màsters del centre C. No es computen els màsters 
interuniversitaris no coordinats pel centre C. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Amb caràcter excepcional, els màsters que en el primer termini de la seua preinscripció 
del curs 2020-2021 assoleixin un nombre de preinscrits igual o superior a 18 podran ser 
programats durant el curs 2020-2021, independentment dels criteris definits en el present 
reglament i sempre que la direcció del centre ho consideri adient. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquest reglament, aprovat pel Consell de Govern i publicat a la seu electrònica de la UdL 
(https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php), és aplicable a partir de la seva publicació. 
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