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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
MODIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL
Identificació del títol
Denominació: Graduat o Graduada en Enginyeria Civil
Universitat/s: Universitat Politècnica de Catalunya
Centre/s: Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Branca/ques: Enginyeria i Arquitectura

Introducció
D’acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat
pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
procedit a avaluar la proposta de modificació del pla d'estudis que condueix al Títol universitari
oficial a dalt esmentat.
L'avaluació de les modificacions s'ha realitzat de forma col·legiada per la Comissió Específica
d’Enginyeria i Arquitectura. L'avaluació s'ha dut a terme d'acord amb la Guia per a l'elaboració i
la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster. Aquesta guia recull
els criteris i les directrius que estableix el Protocol d'avaluació per a la verificació de títols
universitaris oficials elaborat conjuntament per les agències que compleixen els requisits
establerts a l'article 24.3 del RD 1393/2007.

Resultat
Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta de modificació del pla d'estudis a
AQU Catalunya i aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica d’Enginyeria i
Arquitectura de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat emetre
el present informe.

La institució actualitza la informació corresponent al sistema de transferència i reconeixement
de crèdits adaptant al que estableix RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD
1393/2007, de 29 d'octubre.
Es modifica el cronograma d'implantació de la titulació amb l'objectiu d'oferir a partir del curs
acadèmic 2011/2012, a més del segon, el tercer i quart curs del Grau en Enginyeria Civil,
quedant així totalment desplegat. El nou cronograma possibilita en major mesura l'adaptació
curricular dels estudiants que estan cursant la titulació segons l'anterior ordenació. Així mateix,
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es manté el calendari d'extinció de la titulació d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, fet que
permet preservar els drets de les i els estudiants del pla d'estudis en procés d'extinció.
D'altra banda, la nova proposta del desplegament del grau planteja necessitats addicionals de
personal docent i investigador adscrit a la titulació, i també relatives als recursos materials i
serveis. La titulació no aporta informació sobre això, considerant així que el personal docent i
els recursos són suficients per fer front a la nova planificació. S'indica a la institució que
aquests dos aspectes seran objecte d'especial atenció durant el seguiment de les titulacions i la
posterior acreditació.
La comissió avalua de manera favorable la sol licitud de modificació del títol de Graduat o
Graduada en Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de Catalunya. La titulació haurà
d'informar adequadament als estudiants de les modificacions efectuades a través dels canals
disponibles.
D'altra banda, i d'acord amb la normativa legal vigent, abans de sotmetre a avaluació una nova
modificació, la institució haurà de procedir a completar tota la informació relativa al present títol
mitjançant el suport informàtic desenvolupat a tal efecte pel Ministeri d'Educació.

El president de la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura

Dr. Francesc Xavier Correig Blanchar
Barcelona, 06/07/2011
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