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ACTUACIONS D’AQU CATALUNYA EN EL MARC VSMA A CAUSA 
DELS EFECTES DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2  
 

A causa dels efectes que el coronavirus SARS-CoV-2 està tenint AQU Catalunya ha adaptat els 

seus procediments per mantenir la major activitat possible. A continuació s’exposen les decisions 

preses més importants. 

 

Funcionament de la CAIP i les seves comissions específiques 

La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) i les seves comissions continuen 

funcionant amb normalitat. Totes les reunions previstes es duran a terme de forma no presencial. 

Els informes d’avaluació dels programes inclosos dins del Marc VSMA s’emetran amb la regularitat 

prevista, inclosos els de certificació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat. 

D’igual forma la Comissió d’Apel·lacions manté la seva activitat i continuarà resolent els recursos 

que s’hagin interposat davant el Consejo de Universidades. 

 

Programa d’acreditació de títols oficials 

La CAIP va aprovar el dia 13 de març un protocol d’actuació extraordinària per a les visites 

d’acreditació. Els punts més importants són:  

1. Se suspenen totes les visites presencials d’avaluació fins a nova ordre. 

2. Per als centres visitats amb anterioritat AQU dona la possibilitat a les universitats de 

programar les audiències de les visites per videoconferència. En aquest cas el nombre 

de persones per audiències és limitarà a un màxim de deu, tres d’elles pertanyents al 

CAE. Sempre estaran presents la presidència i secretaria dels CAE. AQU proveirà el 

programari per dur a terme les entrevistes per videoconferència. 

3. En cas que les instal·lacions no s’hagin visitat anteriorment s’acordarà amb la 

universitat implicada la millor solució per a disposar d’un informe d’avaluació dins dels 

terminis previstos legalment. 

4. Si durant les audiències virtuals el CAE detecta alguna qüestió que requereix una visita 

presencial o si les audiències no presencials no són viables per qualsevol raó, 

s’acordarà amb la universitat la data i l’agenda d’aquesta visita. 

 

Programa de verificació i modificació de títols oficials 

Amb la finalitat de facilitar a les universitats la presentació de les memòries per a la verificació de 

noves titulacions oficials o la modificació de les existents AQU Catalunya amplia els terminis de 

registre de la manera següent: 

• Les memòries de modificació es podran presentar fins el 15 d’abril de 2020 

• Les memòries per a la verificació de nous títols es podran presentar fins el 30 de maig de 

2020. 
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Excepcionalment, no serà necessari que les memòries hagin superat totes les fases d’aprovació 

previstes al SGIQ. Els terminis de presentació es podran modificar d’acord amb la Direcció General 

d’Universitats en funció de l’evolució de la situació sanitària. 

 

Programa de seguiment del desplegament de títols oficials 

Es mantenen els terminis previstos per a l’avaluació dels informes de seguiment. 

 

Programa de certificació dels SGIQ 

Les actuacions per a la certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat dels centres 

universitaris s’adapten de la manera següent: 

1. Es mantenen els terminis per a l’emissió dels informes de certificació, previs i finals, dels 

centres ja visitats. 

2. Se suspenen les visites prèvies. El protocol d’actuació en aquest cas serà el següent: 

a. Per escrit el CAE enviarà al centre una relació de preguntes i dubtes. La resposta 

es farà arribar al CAE en una setmana, aproximadament. 

b. Un cop analitzades les respostes si el CAE ho considera oportú es programarà una 

audiència virtual amb el Comitè de Qualitat del centre —o de la universitat en el 

cas d’avaluacions transversals— amb una participació màxima de 8 persones per 

part del centre i 2 per part del CAE. 

c. S’emetrà l’informe corresponent a la visita prèvia seguint el mateix procediment 

que fins ara i s’acordaran amb la universitat la data i agenda de la visita de 

certificació. 

3. A l’igual que en el cas de les visites per a l’acreditació de títols oficials, AQU dona la 

possibilitat a les universitats de dur-les a terme mitjançant videoconferència. 

 

Programa d’acreditació institucional 

Igualment, es manté el procediment i terminis corresponents al programa d’acreditació 

institucional de centres universitaris. En concret: 

1. S’emetran en el termini previst els informes corresponents a les sol·licituds d’acreditació 

institucional.  

2. Continua les accions previstes per aprovar la metodologia per a la renovació de 

l’acreditació institucional. 

 

Planificació dels programes del Marc VSMA per al segon semestre de 2020 i 2021 

1. Al llarg del mes d’abril s’enviaran a les Unitats Tècniques de Qualitat (UTQ) de les 

universitats la proposta de planificació de visites per a l’acreditació de títols oficials. 

2. Al mes d’abril es demanaran a les UTQ la previsió de centres que voldran certificar el seu 

SGIQ. Un cop rebudes es planificaran les visites de 2021. Entre abril i maig s’acordarà amb 

les universitats el calendari de visites corresponents al segon semestre de 2020. 

3. S’acordarà la planificació amb les UTQ abans del 15 de juny de 2020. 

4. El Consell de Govern aprovarà la planificació per a l’any 2021 dels programes inclosos al 

VSMA abans del 15 de juliol de 2020. 


