
 

  Programa experimental de seguiment de graus i màsters │ març 2010 1 

FUNCIONS I PERFIL DE LA COMISSIÓ PER AL PROGRAMA 
EXPERIMENTAL DE SEGUIMENT DE GRAUS I MÀSTERS 

Funcions de la Comissió 
 Valoració del document Instrument d’anàlisi per a l’elaboració d’informes de seguiment 

de graus i màsters, elaborat per AQU Catalunya. 

 Valoració dels documents elaborats per les universitats que participen en el programa, 

amb les propostes d’estructura i contingut dels informes de seguiment dels 

ensenyaments oficials. 

 Emissió dels informes d’avaluació pertinents per a cada universitat participant. 

 Assessorament en l’establiment del marc referencial propi per al seguiment dels 

ensenyaments. 

 

L’actuació de la Comissió serà col·legiada, tots els seus membres participaran en la 

valoració de les propostes d’informes de seguiment i consensuaran els continguts dels 

informes d’avaluació. 

Perfil i requisits dels membres de la Comissió 
La Comissió del programa experimental per al seguiment dels ensenyaments estarà 

formada per tres acadèmics, un representant de les unitats tècniques de qualitat, un 

estudiant i un secretari, amb els següents perfils i requisits: 

President/Acadèmics  

 Ser personal docent i investigador d’universitat, amb reconegut prestigi com a professor 

doctor. 

 Tenir coneixement i experiència en el disseny i la gestió d’ensenyaments universitaris  i 

en la implementació de graus/màsters adaptats a l’EEES. 

 Haver col·laborat en projectes d’avaluació amb AQU Catalunya i/o amb altres agències 

d’àmbit nacional o internacional. 

 Tenir coneixement i experiència en sistemes de garantia de la qualitat. 

 El president de la Comissió serà del sistema universitari català. 
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Representant d’unitat tècnica de qualitat 

 Ser responsable d’una unitat tècnica de qualitat d’una universitat externa al sistema 

universitari català. 

 Tenir experiència en la implementació de graus/màsters adaptats a l’EEES. 

 Tenir experiència en el disseny, gestió i/o avaluació de sistemes de garantia de la 

qualitat. 

Estudiant 

 Estar cursant un ensenyament en una universitat del sistema universitari català. 

 Haver col·laborat en projectes d’avaluació amb AQU Catalunya. 

Secretari 

 Ser personal tècnic d’AQU Catalunya. 

 

Els membres acadèmics seran de diferents universitats externes al sistema universitari 

català. Es procurarà que existeixi un equilibri entre homes i dones en la composició de la 

Comissió. 


