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1. Introducció 

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat l’any 2007 té com a 
principals objectius promoure la cultura de qualitat entre tots els membres de la 
comunitat universitària, promoure procediments de qualitat en totes les activitats 
universitàries i redactar informes d’autoavaluació interna dels diferents àmbits 
universitaris. 

La Universitat d’Andorra participa en el procés de convergència a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior des del seu inici. En aquest procés de convergència, 
s’impulsa un canvi en la metodologia docent centrat en l’aprenentatge de l’estudiant al 
llarg de la vida. 

Amb l’objectiu d’aconseguir aquesta fita, en el disseny dels plans d’estudi s’han de 
reflectir els aspectes més importants de la formació, pel que fa a la justificació, als 
objectius, a les competències, als continguts i, de manera implícita, a la garantia de la 
qualitat. 
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2. Objectius 

L’objectiu d’aquest document és servir de guia en el procediment d’elaboració dels 
plans d’estudi de les titulacions reglades que s’ofereixen a la Universitat d’Andorra. 

L’elaboració dels plans d’estudis de les titulacions reglades que ofereix la Universitat 
d’Andorra hauria de seguir un procediment de qualitat, en el marc de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior. 

Fruit de l’experiència en el disseny de plans d’estudis, es recomana la creació d’un 
grup de treball propi per a l’elaboració de cada un dels plans d’estudi. En el 
procediment d’elaboració dels plans d’estudis haurien de participar tots els actors 
implicats i experts amb els perfils necessaris per garantir un pla d’estudis que tingui en 
compte la dimensió acadèmica i professional de la titulació. 
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3. Recomanació per al procediment d’elaboració dels plans 
d’estudi 

Per a l’elaboració dels plans d’estudis de les formacions reglades de la Universitat 
d’Andorra, amb l’objectiu de seguir procediments de garantia de qualitat, es recomana 
el procés següent: 

 

1. La constitució d’un grup de treball per a l’elaboració de cadascun dels plans 
d’estudis en el que estiguin representats els col·lectius següents: 

a) La direcció o direccions dels centres als quals pertany la titulació 

b) La coordinació de la titulació, en el cas que la titulació ja existeixi 

c) El personal docent fix 

d) El personal docent col·laborador 

e) Els estudiants 

f) El Consell de la qualitat 

 

2. El grup de treball elaborarà la proposta de pla d’estudis. 

 

3. Un cop la proposta estigui elaborada, serà presentada a la resta del personal 
docent fix i col·laborador de l’àmbit de coneixement del pla d’estudis perquè 
realitzi les aportacions corresponents. 

 

4. El grup de treball admetrà les aportacions que consideri adients. 

 

5. Un cop es disposi de la nova proposta, serà presentada a l’associació o col·legi 
professional relacionat amb l’àmbit de coneixement del pla d’estudis perquè 
realitzi les aportacions corresponents. En el cas que no hi hagi associació ni 
col·legi professional es presentarà a persones o empreses externes 
relacionades amb l’àmbit de coneixement del pla d’estudis. En el cas que el pla 
d’estudis pertanyi a una titulació ja existent la proposta serà presentada a 
exalumnes, per tal que puguin realitzar les aportacions corresponents.  

 

6. El grup de treball admetrà les aportacions que consideri adients. 

 

7. Es presentarà la proposta final de pla d’estudis a la Junta Acadèmica de la 
Universitat per a la seva aprovació. 

 

Les etapes 3 i 5 es poden realitzar en paral·lel. 

 

La direcció o direccions, nomenarà un responsable de documentar totes les reunions 
realitzades, els participants de cada etapa del procés i les decisions preses. 
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