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APROVACIÓ DEL COMPROMÍS D’AQU CATALUNYA A 
IMPULSAR L’ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL 

Context  

El 2018 AQU Catalunya va començar a impulsar l'avaluació institucional de centres, un procés 

que de manera gradual ha de substituir l'avaluació dels programes formatius. 

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots 

els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre docent 

per un període de cinc anys renovable, substituint d’aquest forma l’acreditació títol a títol. 

L'acreditació s'haurà de renovar un cop transcorreguts els cinc anys de validesa. 

Actualment, a Catalunya hi ha més de 170 centres docents que en els propers anys es podran 

d'acreditar institucionalment.  

Fins al moment, els centres que han aconseguit l'acreditació institucional no arriben al 6% del 

total i són els següents: 

Any 

d'acreditació 

 Facultat Universitat 

2018 Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere 

Tarrés 

Universitat Ramon Llull 

2019 Escola Superior d'Administració i Direcció 

d'Empreses d'ESADE 

Universitat Ramon Llull 

2019 Facultat de Dret ESADE Universitat Ramon Llull 

2019 Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i 

de l'Esport Blanquerna 

Universitat Ramon Llull 

2020 Facultat d'Economia i Empresa Universitat Rovira i Virgili 

2020 IQS School of Engineering/Escola Tècnica 

Superior IQS 

Universitat Ramon Llull 

2020 IQS School of Management/Facultat 

d'Economia IQS 

Universitat Ramon Llull 

2020 Barcelona School of Management Universitat Pompeu Fabra 

2020 Facultat de Psicologia Universitat Autònoma de 

Barcelona 

2020 Facultat de Química Universitat Rovira i Virgili 

 

http://www.aqu.cat/universitats/acreditacio_institucional/index.html


 

 

Compromís d’AQU Catalunya a impulsar l’acreditació institucional – 9 de juliol de 2020    •    2 

Aquesta informació actualitzada es pot consultar al web d'AQU Catalunya i al portal EUC 

Estudis. 

 

Amb el ritme actual, AQU Catalunya calcula que farien falta uns 10 anys per acreditar 

institucionalment tots els centres. 

Atès que els processos d’acreditació institucional tenen una validesa de 5 anys, l’òptim per al 

conjunt del sistema universitari català és que l’Agència acredités al voltant de 40 centres cada 

any. Actualment, el procés de certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat, pas 

previ a l’acreditació institucional, el duen a terme menys de 20 centres a l’any. 

L’acreditació hauria de ser un objectiu de tots els centres docents atès que, mitjançant la 

confiança en l’autonomia de cada centre, es redueix considerablement la tasca avaluadora 

externa al mateix temps que se n’assegura igualment la qualitat dels títols que ofereix el 

centre. En definitiva substitueix un procés d’acreditació individual de cada títol, que sovint 

implica visites de panells externs de forma anual a molts centres, per un procés d’acreditació 

del centre docent amb una única visita cada cinc anys. 

Compromís d’AQU Catalunya a impulsar l’acreditació institucional 

Amb l’objectiu d’impulsar l’acreditació institucional als centres el Consell de Govern d’AQU 

Catalunya acorda: 

 

1. Iniciar una campanya de sensibilització i d’implantació d’eines de suport al procés 

d’acreditació institucional, per tal d’estimular la participació de centres docents als 

processos d’acreditació institucional.  

 

2. Acordar, conjuntament amb les universitats, un Pla d’acreditació institucional 2022-

2024 amb l’objectiu que el 100% dels centres docents s’acreditin institucionalment. 

 

3. Impulsar les mesures econòmiques necessàries per tal que els centres que optin per 

no acreditar-se institucionalment durant la vigència del Pla d’acreditació, assumeixin 

els costos de l’acreditació per programes. 

http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/euc/

