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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/2/2009, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certiicació del manual 
d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya.

Atès que en data 6 de novembre de 2008 la Comissió especíica per a la valo-
ració dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar la 
certiicació del manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya, ja 
que ha complert les instruccions establertes en el programa de suport a l’avaluació 
de l’activitat docent del professorat universitari i les recomanacions derivades del 
procés de certiicació de la convocatòria 2007 del Programa DOCENTIA,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 3, de 6 de novembre de 
2008, de la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals 
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, pel qual es certiica el manual d’avaluació docent de la 
Universitat Oberta de Catalunya, ja que ha complert les instruccions establertes en 
el programa de suport a l’avaluació de l’activitat docent del professorat universitari 
i les recomanacions derivades del procés de certiicació de la convocatòria 2007 
del Programa DOCENTIA.

Barcelona, 2 de gener de 2009

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD

número 3, de 6 de novembre de 2008, de la Comissió especíica per a la valoració 
dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual es cer-
tiica el manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya, ja que 
ha complert les instruccions establertes en el programa de suport a l’avaluació 
de l’activitat docent del professorat universitari i les recomanacions derivades del 
procés de certiicació de la convocatòria 2007 del Programa DOCENTIA.

El conveni marc de col·laboració entre AQU Catalunya i ANECA, signat el 22 
d’octubre de 2003, determina que ambdues institucions expressen la seva voluntat 
de cooperació en matèria d’avaluació.

El dia 22 de març de 2007 ambdues institucions van signar un annex a l’anterior 
conveni pel qual AQU Catalunya participa en el Programa DOCENTIA com a 
membre de ple dret amb la inalitat que la certiicació dels models i dels resultats 
de l’avaluació de l’activitat docent sigui reconeguda mútuament per totes dues 
agències.

El Programa DOCENTIA té per objectiu respondre a les necessitats de les uni-
versitats i del sistema educatiu de disposar d’un model i d’uns procediments per 
garantir la qualitat del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i 
reconeixement.
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Aquest Programa té com un dels seus antecedents el Programa de certiicació 
dels sistemes d’avaluació dels mèrits docents del professorat, impulsat per AQU 
Catalunya, des de l’any 2003, en el marc de les universitats públiques catalanes.

En aquest context, AQU Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya van 
signar un conveni de col·laboració que concreta la seva participació en el Programa 
DOCENTIA.

La Universitat Oberta de Catalunya va presentar, en la convocatòria de l’any 2007, 
un disseny del seu manual d’avaluació docent que no s’ajustava a les instruccions del 
Programa DOCENTIA, i la CEMAI va establir un període de sis mesos per tal que 
la universitat presentés un disseny que s’adeqüés a les instruccions esmentades.

La Universitat Oberta de Catalunya ha presentat el disseny del seu manual d’ava-
luació docent l’1 de juliol de 2008, que ha estat avaluat per una comissió ad hoc i 
posteriorment certiicat per la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i 
activitats individuals.

En una segona fase, es regularà el procés d’acreditació, que comportarà la incorpo-
ració al disseny del manual de les condicions i recomanacions incloses en l’informe 
de certiicació que s’ha enviat a la universitat, l’elaboració per part de la universitat 
d’un informe d’autoavaluació i, inalment, l’auditoria d’un comitè extern.

El dia 6 de novembre de 2008 la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits 
i activitats individuals va avaluar el disseny del model d’avaluació docent presentat 
per la Universitat Oberta de Catalunya i, d’acord amb les instruccions establertes 
en el Programa DOCENTIA, va acordar certiicar el manual d’avaluació docent de 
la Universitat Oberta de Catalunya, ja que ha seguit les instruccions de certiicació 
establertes.

És per això que la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i activitats 
individuals acorda:

Certiicar el manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya.

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant la Comissió permanent d’AQU Catalunya en el termini d’un 
mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.

(09.002.040)
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