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AQU CATALUNYA, UNA DE LES DUES MILLORS AGÈNCIES 
EUROPEES 

 

 AQU Catalunya és una de les dues millors agències europees 

 Les titulacions universitàries catalanes avaluades per AQU Catalunya compleixen els 

requeriments de qualitat per ser reconegudes i tenir validesa a Europa 

Context 

El Pla Bolonya requereix que les titulacions universitàries oficials siguin avaluades per agències 

reconegudes per l’Associació europea per a l’assegurament de la qualitat de l’educació 

superior (ENQA) i per al Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR), per facilitar el seu 

reconeixement dins l’Espai europeu d’educació superior. 

Per poder desenvolupar la verificació de les titulacions universitàries oficials, les agències de 

l’Estat espanyol han de superar una avaluació externa internacional coordinada per ENQA. El 

superar aquesta avaluació és el pas previ per poder ser membre de ple dret d’aquesta 

associació i per demanar l’ingrés a l’EQAR. 

El ser membre d’ENQA i l’estar inscrites a l’EQAR dóna garanties de qualitat pel que fa als 

processos d’avaluació de les titulacions universitàries oficials, i és un pas indispensable per 

avançar cap al camí de l’homologació europea dels ensenyaments universitaris.  

Resultats de l’avaluació externa internacional 

L’informe d’avaluació externa, basat en els estàndards i directrius europeus i realitzat al mes de 

juliol per un grup d’experts internacionals nomenats per ENQA, ha dictaminat que AQU 

Catalunya compleix completament 14 dels 16 criteris sotmesos a avaluació, i substancialment 

els dos restants. Aquests resultats situen l’Agència catalana com una de les dues 

agències europees, juntament amb la Quality Assurance Agency for Higher Education 

anglesa (QAA),  amb un major i millor compliment dels estàndards europeus. Un resultat 

rellevant, tenint en compte que no totes les agències que se sotmeten a l’avaluació 

internacional superen el procés.  

A conseqüència del resultat de l’informe, el Consell de Direcció d’ENQA ha confirmat AQU 

Catalunya com a membre de ple dret de l’associació per als pròxims cinc anys. La resolució 

d’ENQA consolida l’Agència com a capdavantera a Europa, fins al punt que el procés 

d’avaluació d’AQU Catalunya s’utilitzarà com a exemple de bones pràctiques en el proper 

seminari de formació a les agències que volen ingressar a l’associació.  

http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/
http://www.eqar.eu/
http://www.aqu.cat/aqu/marc_legal/eees.html
http://www.aqu.cat/aqu/politica_qualitat/enqa.html
http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx
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També reforça el sistema universitari català, ja que l’avaluació de les titulacions universitàries 

oficials (graus, màsters i programes de doctorat) que realitza l’Agència compleix els estàndards 

i directrius fixats en l’Espai europeu d’educació superior i, per tant, millora la posició de les 

universitats catalanes en els processos de reconeixement internacional dels 

ensenyaments universitaris. 

AQU Catalunya 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el 

principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat del sistema universitari català. 

AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en 

l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, 

professorat, centres i serveis).  

AQU Catalunya és membre fundador i de ple dret d’ENQA, i ha estat una de les tres primeres 

agències a ser inclosa en l’EQAR. 

AQU Catalunya ha verificat des de 2011, 219 títols universitaris: 14 graus, 167 màsters i 38 

doctorats. Així mateix, anualment avalua per a la seva acreditació a més d’un miler de doctors 

per poder participar en els processos de selecció de professorat universitari. 

 

 

Per ampliar aquesta informació i recollir declaracions, us podeu posar en contacte amb la 

Unitat de Planificació i Comunicació d’AQU Catalunya, per telèfon, 93 268 89 50 i 638 687 547, 

o per correu electrònic, comunicacio@aqu.cat.  

mailto:comunicacio@aqu.cat

