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RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS I SIGNATS PER AQU 
CATALUNYA ENTRE ELS MESOS DE NOVEMBRE DE 2016 I 
MARÇ DE 2017 

 

 

D’acord amb l’article 13.1.q del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els 

Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, correspon al Consell 

de Govern, entre d’altres, l’aprovació dels convenis que hagi de subscriure l’Agència.  

El Consell de Govern ratifica els convenis i acords signats en el període de novembre de 2016 a 

març de 2017 següents: 

 

26-09-2016  ·  Addenda al Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya  per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, 

seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors i per 

assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments                            ·  

EGP-512/16_2016_VERIFICA_I_ENS_AD   

 

17/10/2016  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, i el Departament d'Ensenyament, el patronat de la fundació privada per a l'Escola 

Superior de Música de Catalunya, l'Institut del Teatre, centre autoritzat de Grau Superior de 

Música del Liceu, Centre Taller de Músics i l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad DUCE-

LCI Barcelona, per a la realització del pla pilot per a la inclusió dels ensenyaments artístics 

superiors a la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i al segon 

estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·   2016_INSLAB16_I_ENS_CO   

 

9/11/2016 ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la realització de 

l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·   2016_SATEST16_0_UVic-UCC_CO 

 

14/11/2016 ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de 

graduats i graduades  ·  2016_SATEST16_0_UPF_CO  

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_20128335_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_98871378_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13916159_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_39405483_1.pdf
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21/11/2016 ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Ramon Llull d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les 

titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  2016_DIMADI16_I_URL_CO   

 

21/11/2016  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Pompeu Fabra d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les 

titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  2016_DIMADI16_I_UPF_CO   

 

21/11/2016  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Politècnica de Catalunya d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació 

de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  2016_DIMADI16_I_UPC_CO   

 

21/11/2016 ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Rovira i Virgili d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les 

titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  2016_DIMADI16_I_URV_CO   

 

21/11/2016 ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Autònoma de Barcelona d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de 

les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·   2016_DIMADI16_I_UAB_CO   

 

 

 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_58984492_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_49492582_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_49492582_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_49492582_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_37560687_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_23571636_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_66505436_1.pdf

