Id. títol: 250
01980

AVA
ALUAC
CIÓ DE
E LA SOL·LI
S
CITUD
D DE
MO
ODIFIC
CACIÓ
Ó DE TÍTOL
T
OFICIA
AL
Iden
ntificació del
d títol
Deno
ominació: Graduat o Gra
aduada en E nginyeria de
e la Construcció
Unive
ersitat/s: Un
niversitat Politècnica de C
Catalunya
Centre/s: Escola Tècnica Sup
perior d’Engiinyers de Ca
amins, Canals i Ports
Branca/ques: En
nginyeria i Arrquitectura

Intro
oducció
D’aco
ord amb el que estableix
x l'article 28 d
del Reial Decret 1393/20
007, de 29 d''octubre, mo
odificat
pel R
Reial Decret 861/2010, de
d 2 de julio
ol, pel qual s'estableix
s
l'o
ordenació deels ensenyaments
unive
ersitaris oficiials, l'Agènc
cia per a la Qualitat de
el Sistema Universitari de Cataluny
ya ha
proce
edit a avalua
ar la proposta
a de modifica
ació del pla d'estudis que condueix aal Títol unive
ersitari
oficia
al a dalt esme
entat.
L'ava
aluació de les modificacio
ons s'ha rea
alitzat de form
ma col·legiad
da per la Coomissió Espe
ecífica
d’Eng
ginyeria i Arq
quitectura. L'avaluació s'h
ha dut a term
me d'acord amb la Guia pper a l'elaboració i
la verrificació de le
es propostes
s de titulacio
ons università
àries de grau
u i màster. A
Aquesta guia recull
els ccriteris i les directrius qu
ue estableix el Protocol d'avaluació per a la veerificació de
e títols
unive
ersitaris oficiials elaboratt conjuntam
ment per les agències que
q
comple ixen els req
quisits
estab
blerts a l'articcle 24.3 del RD
R 1393/200
07.

Resultat
Una vegada el Consell
C
d'Uniiversitats ha enviat la prroposta de modificació
m
ddel pla d'estu
udis a
AQU Catalunya i aquesta ha estat avvaluada perr la Comiss
sió Específicca d’Enginy
yeria i
Arquiitectura de la
a Comissió d'Avaluació
d
d
de la Qualitatt, l'esmentad
da comissió hha acordat emetre
e
el pre
esent informe
e.

La institució actualitza la info
ormació corre
esponent al sistema de transferènciaa i reconeixe
ement
de crrèdits i l’adapta al que estableix
e
RD 861/2010, de
d 2 de julio
ol, pel qual ees modifica el RD
1393//2007, de 29
9 d'octubre.
Es m
modifica el crronograma d’implantació
d
ó de la titulac
ció amb l’objjectiu d’oferiir a partir de
el curs
acadè
èmic 2011/2
2012, a més del segon, els cursos tercer
t
i quarrt del Grau dd'Enginyeria de la
Consstrucció, qued
dant així tota
alment desp
plegat. El nou
u cronogram
ma possibilitaa en major mesura
m
l'adap
ptació curricular dels esttudiants que estan cursa
ant la titulació segons l'aanterior ordenació.
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Així m
mateix, es manté
m
el ca
alendari d'exxtinció de la titulació d'E
Enginyeria T
Tècnica en Obres
Públiques, fet que
e permet pre
eservar els drrets dels estudiants del pla
p d'estudis que s'extingeix.
La modificació en
n el cronogra
ama d'implan
ntació del gra
au planteja noves
n
necesssitats de personal
docen
nt i investiga
ador adscrit a la titulació
ó, i també rellatives als re
ecursos mateerials i serve
eis. La
titulacció no aporta
a informació sobre això, considerant així que el personal
p
doccent i els rec
cursos
són ssuficients pe
er fer front a la nova p
planificació. S'indica a la institució que aquestts dos
aspecctes seran objecte
o
d'esp
pecial atenci ó durant el seguiment de
d les titulaccions i la pos
sterior
acred
ditació.
La co
omissió avallua de mane
era favorablle la sol licittud de modiificació del ttítol de Grad
duat o
Graduada en En
nginyeria de la Constru
ucció de la Universitat Politècnica
P
dde Cataluny
ya. La
titulacció haurà d'informar ad
dequadamen
nt als estudiiants de les
s modificacioons efectuad
des a
través dels canalss disponibles
s.
D'altrra banda, i d'acord amb la
l normativa legal vigentt, abans de sotmetre
s
a avvaluació una
a nova
modifficació, la insstitució haurà
à de procediir a completa
ar tota la info
ormació relattiva al presen
nt títol
mitjan
nçant el supo
ort informàtic
c desenvolup
pat a tal efec
cte pel Ministteri d'Educacció.

El pre
esident de la
a Comissió Específica d’E
Enginyeria i Arquitectura
A

Dr. Francesc Xavvier Correig Blanchar
B
Barce
elona, 08/06//2011
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