Acreditació del Títol Superior de Disseny · 2019
La qualitat en l’educació superior a Catalunya
Totes les titulacions oficials oferides a l’estat espanyol queden incloses en l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES; vegeu mapa).

Per tal de supervisar i garantir la qualitat de totes les titulacions oficials que s’ofereixen a
Catalunya, AQU va crear el marc VSMA, integrat pels quatre processos següents:
➢
➢
➢
➢

Verificació
Seguiment
Modificació
Acreditació

L’acreditació
El Títol Superior de Disseny ofert per l’escola, que és
supervisat pel Departament d’Educació, serà objecte
d’acreditació, per primer cop, durant l’any 2019.
L’acreditació l’organitza AQU, però la valoració la realitza un Comitè d’Avaluació Externa (CAE)
independent.
Fases de l’acreditació
Pel que fa a l’escola, l’acreditació es viu en 2 fases:
1. Preparació de l’autoinforme i les evidències associades, per part del Comitè d’Avaluació
Interna (CAI)
2. Visita externa del CAE, que tindrà lloc el 6 de novembre de 2019

Visita externa del CAE: 6 de novembre
La visita externa a l’escola serà realitzada per un Comitè d’Avaluació Externa (CAE) independent,
format per diversos experts (acadèmics, un dels quals actua com a president), un vocal
professional (amb experiència en alguna disciplina d’ensenyaments artístics), un vocal estudiant
(també del mateix àmbit), i un expert en la metodologia d’acreditació provinent d’AQU (que
actua com a secretari del comitè).
El CAE mantindrà entrevistes, d’una mitja hora, amb els col·lectius següents:
❖ equip directiu
❖ Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
❖ caps d’Àrea
❖ inspectora del Departament d’Educació
❖ estudiants (en 2 sessions diferents: matí i tarda)
❖ professorat (en 2 sessions diferents: matí i tarda)
❖ titulats
❖ ocupadors
L’objectiu de la visita externa és ampliar la informació presentada amb l’autoinforme i les
evidències; aquests, juntament amb la informació recollida durant la visita externa, són els
elements que utilitza el CAE per a realitzar l’avaluació de la titulació.
El paper dels col·lectius convocats a les entrevistes serà resoldre els dubtes del CAE, aportar la
informació que se li demani i expressar la seva opinió en relació a la qualitat dels ensenyaments
del Títol Superior de Disseny.
Resultat
El resultat de l’acreditació quedarà certificat per un segell que emetrà AQU. Una titulació pot
resultar acreditada amb excel·lència, acreditada o acreditada amb condicions; però si resulta no
acreditada, la titulació oficial no es pot oferir a nous estudiants i entra en fase d’extinció
progressiva.

Informació pública a la web del centre
Publiquem informació relacionada amb aquest procés d’acreditació en la nostra web:
https://ca.lcibarcelona.com/sobre-nosaltres/qualitat/acreditacio

