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Càrrecs i personal

RESOLUCIÓ
IUE/3198/2009, de 10 de novembre, per la qual es designa el director de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 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.

De conformitat amb l’article 143.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, el director o directora de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya és designat per la persona titular del departament competent 
en matèria d’universitats, un cop escoltat el Consell de Direcció.

És per això que, un cop escoltat el Consell de Direcció de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

RESOLC:

Designar el senyor Josep Anton Ferré i Vidal director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(09.310.073)
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