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II. Àrea europea d’assegurament de la qualitat 

A) ÀREA EUROPEA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

Activitat/programa  Objectius 

5. Programa SUPORT-UTQ (Unitats 

Tècniques de Qualitat) 

Continua de 

la PA 2007 

 Impulsar i donar suport a les universitats catalanes en el desenvolupament i 

aplicació dels estàndards i directrius europeus de la qualitat, per tal de 

consolidar els processos d’avaluació interns de les universitats. 

 Iniciar la fase d’acreditació a partir d’un procés pilot a les UTQ de les 

universitats catalanes, d’acord amb els estàndards i directrius europeus de la 

qualitat. 

6. Participació en el programa AUDIT Continua de 

la PA 2007 

 Gestionar el programa AUDIT a Catalunya per a 2007 

 Preparar la convocatòria 2008, juntament amb l’ANECA i l’ACSUG 
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Activitat/programa  Objectius 

7. Millorar l’adaptació de l’Agència als 

estàndards europeus i adaptar-la als 

requeriments del nou marc legal 

NOU 

 Millorar l’adaptació de l’Agència a les recomanacions que es derivin del seu 

procés d’avaluació externa realitzat per l’ENQA seguint els estàndards i 

directrius europeus de la qualitat, i, en particular, la realització del Pla 

estratègic d’AQU Catalunya 2008-2012, que s’explicita més endavant. 

 En el cas que alguna de les recomanacions afecti la seva configuració legal, 

s’haurà de tenir en compte en el procés de reforma de la LUC.  

 Adaptar l’Agència als requeriments del nou marc legal. Una acció que s’haurà 

de dur a terme serà la necessària revisió del funcionament de l’actual Comissió 

de Professorat Lector i Professorat Col·laborador. 

 Incrementar progressivament en tots els processos d’avaluació d’AQU 

Catalunya el nombre d’avaluadors externs al sistema universitari català. 

8. Pla estratègic d’AQU Catalunya 

NOU 

 Elaborar el Pla estratègic d’AQU Catalunya 2008-2012, per la qual cosa serà 

fonamental comptar amb la participació de les universitats catalanes i del 

departament competent en matèria d’universitats. 

9. Implantar processos de reconeixement 

mutu entre agències de qualitat estatals 

i europees NOU 

 Participar en l’establiment i la implantació dels mecanismes de cooperació i 

reconeixement mutu entre les agències de qualitat estatals i europees, d’acord 

amb el nou marc legal i els estàndards i directrius internacionals. 

 Aconseguir la incorporació de l’Agència al registre europeu d’agències de la 

qualitat. 


