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Barcelona, 24 de novembre de 2017

D'una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
d'abril de 2003).

Per 1'altra, el doctor Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona, que actúa en
1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats i 1'article 79 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de

Catalunya i els articles 93 i 97 deis Estatuts de la Universitat de Girona, segons 1'Acord
GOV/94/2011, de 7 de juny, que aprova la seva modificaciú i la publicado del seu text Integre.

EXPOSEN

Que d'acord amb 1'article 137 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'un¡versitats de Catalunya, la
promoció i la garantía de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les mateixes
universitats i al departament competent en materia d'universitats. Aixi mateix, 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es el principal instrument per a la promoció i
1'avaluació de la qualitat universitaria. En aquest sentit, correspon a AQU Catalunya
¡'observado, ¡'análisi i el debat sobre les tendéncies i el desenvolupament en fámbit de
1'educació superior; i ¡'elaborado d!informació estadística i d'indicadors sobre ¡'educado
superior /' /a recerca de les universitats, per tal de facilitar 1'analisi de llur situado i evolucio,
segons 1'article 3.1.1 i * de la Lle¡ 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Que uns deis instruments centráis de 1'estratégia de millora continua de les universitats son els
processos de seguiment i acreditado de titulacions. Aquests processos preñen com a
referencia, entre altres aspectes, indicadors de resultats académics i altres dades quantitatives
i qualitatives (com ara la satisfacció deis grups d'interés i la inserció laboral de tituláis i
titulades) per analítzar la titulació i plantejar propostes enfocades a la seva millora.

Que per tal de disposar dlnstruments harmonitzats a nivell del Sistema Universitari Cátala
(SUC); que facilitin la recollida homogénia de dades, !>análisi comparativa i sistemática de la
satisfácelo deis agents implicats; ¡ permetin disposar d'¡ndicadors claus comparables del
conjunt de titulacions de grau i, en un futur próxim, de máster i doctorat, AQU Catalunya i les
universitats catalanes van signar 1'any 2013 un Conveni de col laboració per constituir un Grup
de treball encarregat de dissenyar, en una primera fase, 1'enquesta de satisfacció de graduáis i
graduados.

Que en el marc del Conveni esmentat es va dur a terme una prova pilot, tot aplicant 1'instrument
dissenyat peí Grup de treball. Un cop realitzades les análisis de fiabilitat i validesa, i
incorporades les millares requerides, 1'enquesta va ser aprovada, 1'any 2015, per la Comissió
d'Avaluaci6 de la Qualitat (CAQ) d'AQU Catalunya, actual Comissió d'Avaluaci6 Institucional i
de Programes (CAIP).

Que el Grup de treball abans esmentat es va constituir 1'any 2014 en el Comité d'enquestes, en
qué hi son representades les universitats del SUC, tot esdevenint, en coordinació amb AQU
Catalunya, el comité responsable peí que fa al disseny i realització de les enquestes orientades
a la millora de la qualitat de les titulacions. Aquest Comité d'enquestes está presidit peí
coordinador de 1'Area d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya o la persona en qui delegui.



Que en el marc del treball conjunt entre AQU Catalunya i les Universitats del SUC per tal de
disposar d'instruments i mecanismes que permetin la recollida harmonitzada de dades
relacionades amb la satisfacció deis grups d'interés i la millora de la qualitat de les titulacions
que s'imparteixen, AQU Catalunya es va posar a disposició de les universitats que ho
consideressin oportú centralitzar el llangament, vía plataforma online, de les enquestes de
satisfácelo de graduáis i graduades de les titulacions del SUC.

Que 1'any 2015 AQU Catalunya va desenvolupar aquesta tasca de forma pilot amb la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya valoran! positivament 1'experiéncia
realitzada. Aquesta col-laboració va continuar 1'any 2016,

Que 1'any 2017, després de les tasques realitzades pe] Grup de treball especific per a
1'elaboració de 1'enquesta de satisfácelo de tituláis i titulades recents de máster, la CAIP la va
aprovar en la sessiú de 3 de juliol de 2017. La Universitat de Girona, en endavant, la
Universitat, ha manifestat el seu interés en participar en la realització de les enquestes de
satisfácelo que inclouran tant els tituláis i titulades de grau com de máster. La participado de la
universitat es concreta en aquest conveni.

Es per aixó, que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya i la Universitat per
a la realització per part d'AQU Catalunya del treball de camp de 1'enquesta de satisfácelo deis
titulats i titulades de grau i máster de la Universitat.

Segon. Compromisos de les parts

Per a 1'assoliment de 1'objecte anterior, les parts acorden les següents responsabilitats:

Correspon a la Universitat lliurar a AQU Catalunya les dades que, segons 1'estructura
aprovada peí Comité d'enquestes, ha de proveir la universitat, juntament amb els
correus electrónics deis estudiants que han finalitzat els seus estudis el curs 2016-
2017. El lliurament s'ha de fer efectiu durant el mes de novembre de 2017.

Correspon AQU Catalunya adaptar la plataforma informática per realitzar el llangament
centralitzat de 1'enquesta de satisfacció de graduats i graduades i la de tituláis ¡
titulados recents en másters aprovades.

Correspon a la Universitat emprendre les accions informatives que consideri oportunes
per tal de motivar la participació deis estudiants i promoure un alt nivell de resposta,

Correspon a AQU Catalunya realitzar el treball de camp de les enquestes, durant els
mesas de desembre de2017igenerde2018.

Correspon a AQU Catalunya coordinar el Comité d'enquestes, dur a teme les activitats
relatives a 1'explotació de dades, trametre anualment els resultats a les Universitats i fer
difusió deis indicadors aprovats peí Comité d'enquestes a través del Portal d'indicadors
docents per al desenvolupament i análisi de les titulacions (WINDDAT), en cas que
siguin estad isticament significatius. Aquest aspecte es ¡ndependent de 1'explotació i
difusió de les própies dades que la mateixa Universitat decideixi realitzar.

Correspon a AQU Catalunya informar a la Universitat sobre el desenvolupament del
treball de camp, aixl com deis resultáis de participado i trametre-li dins la primera
quinzena de febrer la base de dades complimentada amb els resultáis del treball de
camp.

Tercer. Us, difusió i integrado deis resultáis.

3'informará al Comité d'enquestes sobre l'ús, difusió i publicitat addicionals com, per exemple,
1'explotació de les dades, la possibilitat de realitzar estudis conjunts amb les Universitats o la
cessió de les dades a grups de recerca, entre d'altres.



Quart. Calendan

Les parts acorden aplicar el calendari següent acordat en totes les fases del projecte, tot
prenent com a població de referencia els tituláis i titulades de grau que hagin finalitzat els
estudis el curs 2016-2017.

El calendan es concreta en les següents fases:

Lliurament de la base de dades, segons 1'estructura establerta peí Comité d'enquestes,
per part de la Universitat a AQU Catalunya durant el mes de novembre de 2017.

Entre el desembre de 2017 ¡ el gener de 2018: llangament de 1'enquesta per part d'AQU
Catalunya i recordatoris pertinents (treball de camp).

Febrer 2018: lliurament de la base de dades emplenada amb els resultats del treball de
camp.

Cinqué. Seguiment del conveni per part del Comité d'enquestes

El Comité d'enquestes es reunirá periódicament, almenys un cop 1'any, per vetllar peí
compliment de les obligacions d'ambdues parts i establir les instruccions que consideri
oportunes.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

En 1'execució deis acords d'aquest Conveni s'aplicará la normativa vigent en materia de
protecció de dades de carácter personal.

Seté. Vigencia

Aquest conveni té una vigencia dos anys,

Vuité. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parte.

b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parís el signen per duplicat
en el lloc i en la data esmentats a rencapyalament.
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