
CATÀLEG DE SERVEIS
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya



L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya), d’acord amb la Llei 15/2015, de 21 de juliol, és el principal
instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema
universitari català. 

  
AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació
de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament
superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

RIGOR I INDEPENDÈNCIA
TÈCNICA

01

Es garanteix amb el nomenament de
persones de reconegut prestigi externes
a l’Agència, que no tenen conflicte
d’interès i que actuen de forma
col·legiada tot aplicant de forma
rigorosa els criteris d’avaluació.

GARANTIA DE LA QUALITAT

02
S’assegura amb la superació de les
auditories externes del sistema de
gestió de la qualitat i seguretat de la
informació (ISO 9001 o 27001); i del
compliment dels Estàndards i
directrius per a l’assegurament de la
qualitat en l’Espai europeu
d’educació superior (ESG) que
asseguren la millora contínua.

PROFESSIONALITAT
03

Es garanteix a través de l’aplicació i
compliment valors fonamentals i els
compromisos del Codi Ètic per part del
seu personal i de les persones que
formen part de les comissions
d’avaluació.

TRANSPARÈNCIA
04
Es compleix amb la publicació i difusió
dels resultats de les seves activitats a
través dels instruments de comunicació
(web, butlletí, twitter i youtube).

PRINCIPIS 
D’ACTUACIÓ
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AQU CATALUNYA

AQU Catalunya actua d’acord els principis de:

http://www.aqu.cat/doc/doc_31923522_1.pdf


SERVEIS I
COMPROMISOS

AVALUACIÓ 
DEL PROFESSORAT
UNIVERSITARI

S E R V E I S C O M P R O M I S O S

AVALUACIÓ 
DE LES
TITULACIONS I
INSTITUCIONS

Avaluació de programes de
formació (graus màsters i
doctorats)
Avaluació institucional (centres
i departaments)

Avaluar d’acord amb els criteris
establerts
Realitzar les avaluacions
comptant amb experts
independents  
Publicar els informes

Avaluació de la docència
Avaluació de la recerca
Avaluació de la gestió

Avaluar d’acord amb els criteris
establerts
Realitzar les avaluacions comptant
amb experts independents
Complir els terminis de resolució
Confidencialitat dels resultats

GENERACIÓ 
DE CONEIXEMENT

INTERNACIONAL-
 ITZACIÓ

Enquestes d’inserció laboral i de
satisfacció respecte les
titulacions cursades
Estudis
Metodologies d’avaluació
Divulgació

Difondre els resultats per a
impulsar un major coneixement i
la millora de la qualitat

Avaluació internacional
Projectes internacionals
Avaluació de programes
internacionals implantats a
Catalunya

Participar activament en
projectes internacionals
Superar l'avaluació externa
internacional d'acord amb els
ESG
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AL TEU SERVEI A
TRAVÉS DE
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08007 Barcelona


