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PROGRAMA AUDIT 

Constitució de les comissions d’avaluació 

Perfils i requisits dels/de les avaluadors/es 
Els membres de les comissions d’avaluació del disseny dels Sistemes de Garantia Interna de 
Qualitat (SGIQ), en el marc del programa AUDIT, han de complir els perfils i els requisits 
següents: 

1. Avaluador/a acadèmic/a:  

 Ha de ser un membre del personal docent i investigador d’universitat i tenir reconegut 
prestigi com a professor/a doctor/a. 

 Ha de tenir experiència en processos d’avaluació de la qualitat de titulacions, 
institucions o professorat i preferentment experiència en sistemes de gestió de qualitat. 

 És recomanable que hagi ocupat algun càrrec de responsabilitat dins dels òrgans de 
govern de la universitat i, per tant, conegui la gestió universitària.  

 Ha de ser extern al sistema universitari català. 

 En el cas d’experts/tes del context internacional, es valorarà llur coneixement del 
sistema universitari català, com també llur competència lingüística i facilitat de 
comunicació amb la resta de membres de la comissió.  

 El personal acadèmic de la mateixa comissió ha de pertànyer a diferents universitats i 
àmbits disciplinars. 

2. Avaluador/a no acadèmic/a: 

 Ha de ser un/a professional amb experiència en sistemes de gestió de la qualitat, amb 
coneixement del sistema universitari i, preferentment, amb experiència en avaluació. 

3. Personal tècnic d’agència:  

 Ha de tenir preferentment experiència en sistemes de gestió de qualitat, o bé en 
avaluació de la qualitat de titulacions, institucions o professorat. 

Selecció d’avaluadors/res i constitució de les comissions 
d’avaluació  
Les agències participants en el programa AUDIT elaboraran conjuntament una base de dades 
d’avaluadors/res que compleixin amb els perfils i requisits descrits per a la constitució de les 
comissions d’avaluació.  

La selecció i el nomenament dels membres de les comissions es realitzaran internament per 
cadascuna de les agències participants, seguint els criteris interns que regeixen els processos 
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de selecció, a més d’assegurar la independència, objectivitat i absència de conflicte 
d’interessos. La constitució de las comissions serà ratificada per la direcció de les tres agències 
participants.  

Seguint el criteri de transparència, AQU Catalunya farà pública la constitució de les comissions 
i un breu resum dels currículums dels seus membres.  

AQU Catalunya constituirà un nombre adient de comissions d’avaluació, en funció dels SGIQ 
que hagi d’avaluar en cada convocatòria. Cada comissió d’avaluació estarà formada per cinc 
membres: 

 President/a: com a criteri general, la presidència de la comissió correspondrà al 
catedràtic/a de més antiguitat.   

 Vocals: membres amb perfils tant acadèmic (dos o un) com no acadèmic (un o dos). 

 Secretari/ària: preferentment serà personal tècnic d’una agència d’avaluació. A més 
del suport tècnic a la comissió, mantindrà els contactes necessaris amb les universitats 
i redactarà l’informe d’avaluació sota la supervisió del/la president/a.  

En el cas que es produeixi una renúncia a darrera hora, es podrà realitzar l’avaluació amb una 
comissió integrada per quatre membres, sempre que el/la president/a no expressi oposicions al 
respecte. 

A més dels perfils descrits, es procurarà que existeixi un equilibri entre homes i dones en la 
composició de les comissions d’avaluació. 

Tots i cadascun dels membres de les comissions d’avaluació hauran de signar un compromís  
ètic i de confidencialitat amb AQU Catalunya, en el qual s’expliciten els termes en què s’ha de 
realitzar l’avaluació. 


