
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL D’AVALUADORS EN EL MARC DEL 
PROJECTE D’AVALUACIÓ DE CENTRES 
ADSCRITS 

(Document aprovat per l’ACAU en reunió de 7 de maig de 2009) 

 

La qualitat, garantia de millora.  
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PERFIL D’AVALUADORS EN EL MARC DEL PROJECTE 
D’AVALUACIÓ DE CENTRES ADSCRITS 
 

 

Criteris generals de composició dels comitès 
 

• Establir comitès específics per àmbit de coneixement. Es considerarà, en funció del volum 
de propostes per àmbit, l’establiment de comitès específics. 

• AQU Catalunya garantirà la pluralitat de la procedència dels seus membres quant a àmbit 
territorial en les comitès d’avaluació externa. Així mateix, es tindrà present la participació 
d’experts d’universitats públiques i privades. 

• Assolir la paritat de gènere sempre que sigui possible 

• A fi d’evitar conflicte d’interessos, assegurar que la majoria de membres del comitè no 
estiguin vinculats amb les universitats d’adscripció. 

• Excepte en casos excepcionals, com a mínim 1/3 dels seus membres han d’haver rebut de 
la qualificació de “molt adequat” en el procés d’avaluació. 

 

D’altra banda, les universitats tindran l’oportunitat de comunicar a AQU Catalunya si algun dels 
membres dels comitès avaluadors presenta conflictes d’interessos greus per a dur a terme 
l’avaluació. 

 

Independentment del comitè en el qual participin, són requeriments per a tots els membres 
dels comitès: 

• La disponibilitat per a participar i assumir amb responsabilitat les activitats pròpies dels 
comitès  

• El coneixement i acceptació del marc de referència de l’avaluació dels centres adscrits, i, 
en cas que no es tingui AQU Catalunya facilitarà la formació necessària 
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COMITÈ D’AVALUACIÓ EXTERNA 
 

Cada comitè estarà composat per dues persones de prestigi acadèmic reconegut en les àrees 
de coneixement vinculades als programes formatius del centre,un/a metodòleg/a, un/a 
professional i un/a estudiants, el perfil global dels quals ha de garantir el coneixement acadèmic 
i/o professional adequat de l’àmbit disciplinar a avaluar per tal de garantir que les avaluacions 
siguin consistents des d’aquest punt de vista. En Cas que el centre tingui/presenti més d’una 
titulació, s’intentarà que els experts acadèmics representin les dues titulacions. 

 

Perfil acadèmics/miques 
 

 Ser membre del personal docent i investigador d’universitat i tenir reconegut prestigi 
com a professor/a doctor/a. 

 Tenir coneixement i experiència en avaluació de títols i/o centres universitaris. Es 
valorarà la col·laboració en projectes d’avaluació amb AQU Catalunya i/o d’altres 
agències d’àmbit nacional o internacional. 

 Es valorarà el coneixement i l’experiència en sistemes de garantia de la qualitat en la 
universitat o d’altres àmbits 

 Es valorarà l’experiència en altres activitats relacionades amb la qualitat de l’educació 
superior 

 

Perfil professionals 
 

 Tenir experiència professional relacionada amb els títols impartits als centres objecte 
de l’avaluació 

 Tenir experiència en processos d’avaluació en l’àmbit d’educació superior 

 Es valorarà l’experiència en el disseny, gestió o avaluació de sistemes de garantia de la 
qualitat 
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Perfil estudiants/es 
 

 Tenir experiència en processos d’avaluació a la universitat 

 Es valorarà participar o haver participat en òrgans de govern de la universitat 

 Es valorarà la seva formació i rendiment acadèmic 

 També es valorarà haver participat en el disseny de plans d’estudi 
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