Nom

Programar i verificar un nou títol de màster universitari

Codi
Versió/Data/ Estat
Abast
Tipologia
Responsable
Unitat
administrativa que
fa el seguiment
Objectiu

PE1-02.
V1/ Abril/ Actiu
Titulació de grau d’Infermeria ESIMar
( x ) Estratègic ( ) Clau ( ) De suport
Direcció del centre
Direcció del centre
 Establir la manera en la que l’ESIMar defineix la seva oferta

formativa actual de postgrau.
 Ampliar la oferta formativa de nous títols de màster

Resultats del procés
Documentació
associada (entre
parèntesi, ubicació
de la documentació)

Indicadors

Mecanisme de
qualitat del procés
Normativa

Nous títols de màster verificats
Documentació associada:
- Marc general per al disseny, el seguiment i la revisió de plans
d’estudis i programes www.aqu.cat/doc/doc_46675653_1
- Conveni de col·laboració de l’ESIM amb el PSMar
- Normativa per a l’elaboració de plans d’estudi dels títols de
grau i màster de la UPF
Documentació generada:
- Actes d’aprovació de la proposta per part dels òrgans de
Govern del centre
- Resolució dels òrgans de responsabilitat de la UPF
- Memòries de les noves titulacions (Verifica, Acreditació)
IN1-PE1-02 Total de programes implantats, desglossat per
programes de grau i de postgrau
IN2-PE1-02 Nombre i percentatge de memòries que, durant el
present curs, s’han presentat per primera vegada a la UPF,
desglossats per programes de grau i de postgrau
IN3-PE1-02 Total de titulacions ofertes de grau i postgrau (títols
propis)
Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat

- Marc general per al disseny, el seguiment i la revisió de plans
d’estudis i programes www.aqu.cat/doc/doc_46675653_1
- RD 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials i RD que el modifiquen

Aplicatiu de gestió
Difusió

Observacions

- Normativa UPF per tramitar propostes de plans d’estudis
VERIFICA
Web ESIMar
Presència al Saló de l’Ensenyament
Mitjans impresos
Jornades de portes obertes
Sessions informatives
El procés de verificació d’un títol nou de màster es programa amb una
previsió mínima d’un any acadèmic.

