
 

 
Màster en la millora de la qualitat   •   18.07.2016 •   1 

 

PARTICIPACIÓ D’AQU CATALUNYA COM A PARTNER DEL 
MÀSTER UNIVERSITARI EN LA MILLORA DE LA QUALITAT EN 
L’ENSENYAMENT SUPERIOR ORGANITZAT PER  LA UOC 

 

Presentació 

L’ensenyament superior és un instrument estratègic en el desenvolupament de les noves 

societats basades en el coneixement. La consideració i conceptualització de la qualitat de 

l’ensenyament superior és un determinant bàsic, no només per a garantir l’efectivitat i eficiència 

dels processos de formació de professionals i ciutadans en contextos cada vegada més 

internacionals i subjectes al canvi ràpid, sinó també per a poder avaluar solucions innovadores 

que responguin a nous reptes.   

El programa de formació d’aquest del Màster en la Millora de la Qualitat en l’Ensenyament 

Superior proporciona els coneixements, competències i habilitats necessaris per poder 

desenvolupar-se com a professional especialitzat en l’avaluació de qualitat en l’àmbit de 

l’ensenyament superior. Partint d’una introducció general a la definició del concepte i gestió de 

la qualitat, el màster ofereix un itinerari progressiu d’adquisició de coneixement sectorial de la 

infraestructura de garantia de la qualitat a nivell internacional per arribar a dotar l’estudiant de les 

eines adequades per a l’anàlisi de les pràctiques aplicades al sector. El màster facilita que el 

graduat assoleixi les competències necessàries per implementar i dissenyar processos de 

garantia interna i externa de la qualitat en entorns universitaris i de formació superior. 

Aquest Màster, d’una durada de 60 ECTS, s’adreça principalment a professorat universitari en 

general, però també a futurs avaluadors, responsables d’assegurament intern de la qualitat en 

institucions de formació superior, a gestors universitaris i a vicerectors i d’altres responsables 

acadèmics.  

El programa s’ofereix en castellà i es pot cursar a distància a través de la plataforma UOC amb 

la qual cosa resulta especialment atractiu per a professionals procedents de l’Amèrica Llatina. 

Actualment s’ofereix un programa similar, a la Universitat de Melbourne, el qual compta amb el 

suport de la INQAAHE. 

Per a més informació sobre una proposta orientativa del programa formatiu, sobre la que s’està 

treballant, vegi’s l’Annex. 

Acord 

Atesa la importància estratègica de la participació en aquest màster, que està alineat amb els 

objectius fixats en l’article 2.2. de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya: d) Esdevenir 

una agència de referència internacional en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que 

ofereixi serveis a universitats i a d’altres entitats de l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, 

amb atenció preferent a les universitats catalanes i g) Oferir suport qualificat als agents que 

http://www.inqaahe.org/
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intervenen en els processos d’introducció d’innovacions i avaluació de noves polítiques 

universitàries, el Consell de Govern d’AQU Catalunya acorda: 

 

1. Que AQU Catalunya participi com a partner principal en la impartició del Màster 

Universitari en la millora de la qualitat en l’ensenyament superior organitzat per la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

 

2. Que amb la finalitat d’evitar conflicte d’interessos, l’informe previ d'avaluació per a la 

verificació de l’ensenyament oficial sigui realitzat per una altra agència estatal de qualitat, 

que sigui membre de ple dret d’ENQA i estigui inscrita a l’EQAR. 

 

 

 

  

http://www.enqa.eu/
http://www.eqar.eu/

