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Un buscador permet con ixer la
qualitat de la formacib universit&ria

JOLIA MARTiNEZ

A
partir d’ara, els orienta-
dors de secundhria, els
futurs estudiants univer-
sitaris i les seves families
compten amb una nova

eina que els permetrh con6ixer la qua-
litat de les titulacions universithries de
grau i mhster de forma entenedora.

El web d’Estudis Universitaris de Ca-
talunya -http://estudis.aqu.cat/euc/- 6s
consultable tamb6 a trav6s de dispositius
m6bils i s’estructura en diversos apartats
dels quals destaca el cercador.

Des d’aquest es pot realitzar una cerca
oberta introduint el nora de la titulacid
d’inter~s, per6 tamb6 hi ha la possibilitat
de dur a terme una cerca tancada segons
el programa (grau o m~ster), la branca
d’estudi o la universitat. D’aquesta ma-
nera, la persona interessada pot obtenir
informacid per con~ixer, per exemple,
quines difer~ncies hi ha entre estudiar
ADE a Esade o a la Universitat de Barce-
lona. En quin lloc aproven m~s o menys
estudiants. I tamb~, quin ~s el seu grau
de satisfacci6 amb els estudis realitzats.

La fitxa de carla titulacid ofereix una
descripcid del titol, els darrers informes
d’avaluacid publicats amb els correspo-
nents certificats i segells de qualitat i
resu|tats per a cadascun dels items ava-
luats, a m~s dels principals indicadors
de cada estudi: acc6s i matrlcula,
professorat, taxa de rendiment i
d’abandonament i inserci6 laboral
despr6s dels estudis.

El portal, impulsat per l’Ag~ncia
de Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU) en col-
laboraci6 amb la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca i el conjunt de
les universitats catalanes, "permet
donar a con~ixer tota la informaci6
de qug disposem, i que hem obtin-
g~t amb els diferents estudis, ava-
luacions i enquestes que realitzem
peri6dicament, alguna molt relle-
vant", explica Marti Casadesfis,
director de I’AQU. "Per exemple,
les dades d’inserci6 laboral, el sou
mensual dels universitaris en dire-
rents disciplines, o si els graduats k.-
treballen en all6 que han estudiat o
en feines per ales quals no es requereix
una qualificacid tan aha" -conclou.

L’AQU Ilan~a un portal per donar tota la
informaciO dels graus i mSsters oficials que es
poden cursar a Catalunya i ajudar a triar estudis

El nou portal
d’Estudis
Universitaris
de Catalunya
ds molt dtil
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