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III. Avaluació de la qualitat institucional 

A) QUALITAT DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ 

Activitat/programa  Objectius 

10. Programa de verificació (avaluació ex 

ante) de MASTERS i GRAUS 
Continua de la 

PA 2007 i 

NOU 

(temptatiu) 

 Dur a terme la revisió crítica del procés d’avaluació de les sol·licituds de POP 

de les universitats catalanes del curs 2008-2009. 

 Preparar i realitzar, previsiblement, la verificació del procés d’avaluació de la 

convocatòria de màsters i graus que es presentin al departament competent 

en matèria d’universitats per tal d’iniciar la seva impartició el curs 2009-2010. 

11. Programa SEGUIMENT i ACREDITACIÓ 

NOU 

 Iniciar la preparació metodològica per dur a terme els processos de 

seguiment i acreditació de les titulacions adaptades al l’EEES. 

 En el seguiment es valorarà explícitament l’ús de la llengua en els mètodes 

d’ensenyament-aprenentatge així com d’altres especificitats que es 

considerin importants de la programació universitària catalana. 

12. Programa de certificació i acreditació 

de títols propis 
Continua de la 

PA 2007 

 Continuar el procés de certificació i acreditació de títols propis, que inclou la 

certificació de les adaptacions a l’EEES dels títols oficials participants del Pla 

pilot. 

13. Programa VIRTUAL Continua de la 

PA 2007 

 Continuar l’avaluació dels ensenyaments oficials de la UOC. 
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B) QUALITAT DE LES INSTITUCIONS  

Activitat/programa  Objectius 

14. Programa d’avaluació institucional 

NOU 

 Iniciar l’avaluació dels centres adscrits establerts a Catalunya que imparteixen 

ensenyaments conduents a l’obtenció de títols d’ensenyament superior, 

d’acord amb el que s’estableix en el nou marc legal. 

 Dur a terme, en funció del que se sol·liciti des del departament competent en 

matèria d’universitats, l’avaluació dels centres docents establerts a Catalunya 

que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estrangers 

d’educació superior universitària. 

 S’iniciarà un procés de reflexió amb l’administració competent per tal d’avaluar 

els ensenyaments estrangers que estan actualment en funcionament, tot tenint 

en compte les directrius establertes per la UNESCO i l’OCDE. 

 Iniciar l’elaboració de metodologia i procés per a la realitzar avaluacions 

d’institucions universitàries a Catalunya (centres docents i altres unitats o 

serveis universitaris interessats en dur a terme aquesta avaluació). 

15. Programa d’avaluació de biblioteques  Continua de 

la PA 2007 

 Continuar aquest programa, si escau, a través de l’avaluació del Consorci de 

Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

16. Avaluació de centres de recerca Continua de 

la PA 2007 

 Continuar el programa pilot d’avaluació de centres de recerca universitaris per 

aquells centres o universitats que ho sol·licitin. 
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C) DESENVOLUPAMENT D’ALTRES PROJECTES I ELABORACIÓ D’ESTUDIS 

Activitat/programa  Objectius 

17. Projecte per fomentar la participació 

dels estudiants en l’avaluació de 

programes i institucions 
Continua de 

la PA 2007 

 Continuar la introducció progressiva d’estudiants en els processos de garantia 

externa de qualitat. 

 Impulsar la participació dels estudiants en els cursos de formació en avaluació 

de programes i institucions en col·laboració amb els vicerectorats competents 

en matèria d’estudiants. 

18. Anàlisi de la qualitat dels indicadors de 

docència, recerca i serveis 

Continua de 

la PA 2007 

 Continuar l’anàlisi de la qualitat dels indicadors de docència, recerca i serveis, 

tenint per objectiu l’actualització del glossari d’indicadors de docència i 

economia. 

 Finalitzar els treballs per a l’actualització dels indicadors de qualitat dels 

serveis de biblioteques a partir de l’experiència de la segona avaluació 

d’aquest servei. 

19. Tercera enquesta sobre la inserció 

laboral dels graduats universitaris 
 

 Continuar la realització de l’enquesta cíclica sobre la inserció laboral dels 

graduats universitaris, que inclourà els graduats amb el títol de doctor. 

20. Ajuts  

Continua de 

la PA 2007 

 Gestionar els ajuts concedits l’any 2007 per a l’elaboració de guies d’avaluació 

i estudis d’especial interès per al sistema universitari català. 

 Establir i resoldre les bases d’ajuts per a nous projectes sobre àmbits 

específics de la qualitat institucional de les universitats. 

 


