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V. Cooperació i intercanvi 

A) COOPERACIÓ EN QUALITAT  

Activitat/programa  Objectius 

30. Coordinació amb les universitats 

catalanes 
Continua de 

la PA 2007 

 Mantenir i potenciar les reunions periòdiques de coordinació amb els diferents 

responsables de les universitats catalanes (rectors, consells socials, 

vicerectors i unitats tècniques). 

31. Cooperació amb agències d’avaluació 

de la qualitat de l’ensenyament superior 

i associacions 

Continua de 

la PA 2007 

 Cooperar en l’àmbit estatal, europeu i, si escau, en altres països amb agències 

o entitats amb el mateix objectiu per tal de desenvolupar projectes comuns que 

es considerin d’interès i que aportin valor afegit al sistema universitari català. 

 Coordinar l’avaluació externa en base nacional de l’Agència d’Andalusia, que 

ens ho ha sol·licitat. Aquesta es farà en coordinació amb alguna altra agència 

europea avaluada per l’ENQA. 

 Continuar la participació amb d’altres 7 agències europees en el projecte QPP 

de l’ENQA sobre processos de garantia externa de la qualitat. 

 Iniciar la participació en el projecte Quality Assurance for the Higher Education 

Change Agenda coordinat per l’EUA i ACQUIN. 

 Continuar la participació en el grup de treball europeu en el qual s’analitzen els 

sistemes de qualitat interns de les agències participants per millorar l’intercanvi 

d’experiències. 
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Activitat/programa  Objectius 

32. Cooperació amb altres organismes Continua de 

la PA 2007 

 Cooperar, si escau, amb altres organismes o institucions universitàries que 

persegueixin els mateixos objectius que AQU Catalunya. 

33. Constitució de grups de treball ad hoc Continua de 

la PA 2007 

 Constituir grups de treball específics amb experts del món universitari per a 

desenvolupar activitats o treballs dins la planificació d’activitats establerta. 
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B. INTERCANVI 

Activitat/programa  Objectius 

34. Tallers de reflexió i debat i jornades 

Continua de 

la PA 2007 

 Realitzar la 10a edició dels tallers de reflexió i debat amb les universitats 

catalanes, així com jornades i seminaris que es considerin necessaris per al 

sistema universitari català. 

 Organitzar, si escau, conjuntament amb altres agències o entitats amb la 

mateixa finalitat, actes que promoguin la difusió de la qualitat a les universitats, 

l’Administració i l’Agència. 

35. Intercanvi 

Continua de 

la PA 2007 

 Participar en trobades, associacions, projectes que aportin valor afegit al 

conjunt del sistema universitari català i a l’Agència. 

 Fer estades en altres agències d’avaluació de la qualitat europees per tal de 

conèixer noves realitats i maneres de treballar. 

 Rebre personal d’altres agències o investigadors en qualitat universitària. 


