
 

 
Delegació aprovació Informe d’autoavaluació ESG   •   18.07.2016 •   1 

 

DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE 
GOVERN DE L’APROVACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ 
INTERNA D’AQU CATALUNYA D’ACORD AMB ELS ESG 

 

Presentació 

D’acord amb l’article 26 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, l’Agència s’ha de 

sotmetre periòdicament a una avaluació externa internacional d’acord amb els estàndards i 

directrius internacionals per a l’assegurament de la qualitat. 

Les agències per a la qualitat que vulguin ser reconegudes a nivell europeu, concretament que 

vulguin ser membres de ple dret de l’European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA) i estar inscrites al European Quality Assurance Register for Higher Education 

(EQAR), han de superar un cop cada cinc anys una avaluació externa internacional de 

compliment dels Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG, 2015). 

AQU Catalunya ha superat favorablement dues avaluacions externes internacionals de 

compliment dels ESG coordinades per ENQA al 2007 i 2012 i l’avaluació següent està fixada per 

al 2017, d’acord amb el contracte signat amb ENQA a data 16 de juny de 2016. 

D’acord els ESG, que ENQA concreta en les Guidelines for ENQA Agency Reviews (octubre 

2015), AQU Catalunya ha d’elaborar un informe d’autoavaluació que és un element essencial del 

procés d’avaluació externa, atès que és un informe naturalesa analític sobre el qual recau l’anàlisi 

del compliment dels ESG per part del comitè d’avaluació externa. 

D’acord amb la Guia d’avaluació d’ENQA l’autoinforme ha de contenir els apartats següents: 

1. Introduction 

2. Development of the self-assessment report 

3. Higher Education an QA of Higher Education in the context of AQU Catalunya 

4. History, profil·le and activites 

5. SWOT analysis 

6. Higher Edutacion Quality Assurance Activities of AQU Catalunya 

7. AQU Catalunya QUality Assurance Processes and Methodologies 

8. AQU Catalunya internal Quality Assurance 

9. AQU Catalunya International Activities 

10. Compliance with European Standards and Guidelines (Part 3) 

11. Compliance with European Standards and Guidelines (Part 2) 

12. Iinformation and opitions of stakeholders 

13. Recommendations and main findings from previous reviews and agency’s resultin follow-

up 

14. Current challenges and areas for future development 

http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/
http://www.eqar.eu/
http://www.aqu.cat/aqu/politica_qualitat/enqa.html
http://www.aqu.cat/aqu/politica_qualitat/enqa.html
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/12/Guidelines-for-ENQA-Agency-Reviews.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/12/Guidelines-for-ENQA-Agency-Reviews.pdf
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Pel que fa al procés d’elaboració de l’informe d’autoavaluació AQU Catalunya està seguint un 

esquema similar a les edicions anteriors: 

Fases  Calendari 

1. Definició del projecte i planificació Abril 2016 

2. Definició del contingut Abril-Maig 2016 

3. Redacció del primer esborrany Maig-Juny 2016 

4. Revisió interna del primer esborrany Juny 2016 

5. Revisió interna del segon esborrany Juny-Setembre 2016 

6. Revisió externa del tercer esborrany Setembre-Octubre 2016 

7. Aprovació pel Consell de Govern o Comissió 

Permanent 
Novembre 2016 

 

Els grups de revisió de l’autoinforme són els següents: 

Grups de revisió 

Direcció d’AQU Catalunya 

Personal d’AQU Catalunya 

Membres de les comissions d’avaluació: Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes; 

Comissió d’Avaluació de la Recerca; i Comissió d’Apel·lacions; i comissions específiques. 

Assessors i col·laboradors 

Secretaria d’Universitats i Recerca 

Consell de Govern d’AQU Catalunya 

Consells socials i representants de les universitats privades 

Comitè de vicerectors de qualitat 

Comitè d’Unitats Tècniques de Qualitat de les Universitats 

Comitè d’Estudiants 

Antics directius d’AQU Catalunya 

Avaluadors d’AQU Catalunya (comitès d’avaluació externa) 
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Acord 

Degut a la importància estratègica del procés d’avaluació externa pels ESG, la reflexió interna 

que requereix, la qual ha de comptar amb la participació dels agents implicats en els processos 

d’avaluació, l’informe d’autoavaluació ha de ser aprovat pel Consell de Govern d’AQU Catalunya 

igual que en les anteriors edicions (2007 i 2012). 

Atès que no està prevista la realització de cap altra reunió del Consell de Govern abans de 

finalitzar l’any i que l’autoinforme ha de ser aprovat com a molt tard al mes de novembre de 2016, 

el Consell de Govern acorda delegar a la Comissió Permanent del Consell de Govern l’aprovació 

de l’Informe d’avaluació interna d’AQU Catalunya d’acord amb els ESG. 

 

 


