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RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS I SIGNATS PER AQU 
CATALUNYA ENTRE ELS MESOS DE NOVEMBRE 2015 I MARÇ 
DE 2016 

 

D’acord amb l’article 9.1 del Decret 93/2003, d’1 d’abril, 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. 

En aquest sentit, la Comissió Permanent del Consell de Direcció, en la sessió de 22 de maig de 

2003, va aprovar el model de conveni amb les universitats públiques catalanes, que conté els 

elements essencials dels convenis que AQU Catalunya signa. 

Amb l’objectiu de mantenir informat al Consell de Govern dels convenis que AQU Catalunya ha 

signat, se sotmet a ratificació d’aquest òrgan els convenis i acords corresponents al període de 

novembre de 2015 a març de 2016, que són els següents (prémer l’enllaç per accedir al 

document): 

16/11/2015 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització de cursos per a la promoció de la 

participació dels estudiants en l’assegurament de la qualititat del sistema universitari i la creació 

d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests processos. 

(PARTES/UDG/2015) 

10/12/2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament superior, recerca i 

ajuts a l’estudi del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra. 

(COL/AND_AVAL_TIT/2015)  

17/12/2015 Acord entre el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’adhesió a l’Anella Científica. 

(DSGAQU2015_CSUC_2015) 

21/12/2015 Addenda 2- 2015 al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’ampliació de 

l’eina de consulta d’indicadors. (UAB/Indicadors/Addenda2015) 

22/12/2015 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de 

Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la realització de l’enquesta de satisfacció de graduats i 

graduades. (2015_SATEST_UdL_CO) 

22/12/2015 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de 

Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l’enquesta de 

satisfacció de graduats i graduades. (2015_SATEST_UPC_CO) 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_19809409_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_10391859_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27277193_1.pdf
http://cmt.aqu.local/doc/doc_22324910_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_24676391_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22210361_1.pdf
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22/12/2015  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de 

graduats i graduades  ·  (2015_SATEST_UAOCEU_CO) 

22/12/2015 Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat de Girona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats 

i graduades  ·  (2015_SATEST_UdG_CO)   

22/12/2015 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  ·  (2015_SATEST_UViC-UCC_CO)  

22/12/2015 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de 

Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de l’enquesta de satisfacció 

de graduats i graduades. (2015_SATEST_UAB_CO) 

15/09/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi de Terapeutes ocupacionals de Catalunya. 

(AQU/PROF/AM/NÚM.8/2015)    

15/09/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi de Terapeutes ocupacionals de Catalunya per a la 

participación en procesos d'avaluació. (AQU/PROF/CE/NÚM.8/2015)  

29/12/2015  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. (2015_SATEST_UPF_CO) 

22/12/2015  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

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

graduats i graduades. ( Codi: 2015_SATEST_UB_CO) 

22/12/2015  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de 

graduats i graduades. ( Codi: 2015_SATEST_URV_CO) 

22/12/2015  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

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

de graduats i graduades. (Codi: 2015_SATEST_UOC_CO) 

 

 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_40480211_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_24921671_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13916159_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13725726_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13163511_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22324616_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_39405483_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_28835639_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_18275650_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_42361989_1.pdf

