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La qualitat, garantia de millora

Convocatòria de premsa            27.10.06 

 

10è aniversari d’AQU Catalunya 

El proper dimarts 31 d’octubre, a les 12 del migdia, tindrà lloc al Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA) l’acte institucional commemoratiu del 10è 

aniversari de la creació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya. Durant aquest acte es farà entrega de les distincions de qualitat d’AQU 

Catalunya, convocades amb motiu dels 10 anys d’Agència, per reconèixer la trajectòria i 

l’esforç de les universitats catalanes en la implantació de la cultura de la qualitat i en 

l’adaptació a l’Espai europeu d’educació superior. 

Les distincions de qualitat d’AQU Catalunya, que volen ser alhora reconeixement i suport a 

l’activitat dels centres docents de les universitats en l’àmbit de la qualitat, tenen una dotació de 

3.000 euros. Es lliuraran tres distincions de qualitat a les categories següents: 

 Distinció de qualitat a les polítiques d’assegurament de la qualitat. 

 Distinció de qualitat a l’adaptació de les titulacions a l’EEES. 

 Distinció de qualitat a la implantació de millores fruit dels processos d’avaluació 

institucional realitzats per AQU Catalunya. 

Durant l’acte de celebració del 10è aniversari d’AQU Catalunya el vicepresident de 

l’Associació Europea d’Agències (ENQA) i director de l’Agència Irlandesa, Séamus 

Puirséil, parlarà sobre el procés d’acreditació de les agències de qualitat en el marc de l’EEES. 

L’acte comptarà amb la presència del secretari d’Universitats i Recerca, Joaquim Prats 

Cuevas, el president de l’Associació d’Universitats Públiques Catalanes (ACUP) i rector 

de la UPC, Antoni Giró Roca, el president d’AQU Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, i el 

director de l’Agència, Javier Bará Temes. 

 

 

Acte: Celebració del 10è aniversari d’AQU Catalunya 

Dia: 31 d’octubre de 2006 

Hora: 12.00 hores  

Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Plaça Joan Coromines, 08007, Barcelona  


