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D'una banda, el senyor Alfonso Muga Naredo, presiden! de la Comisión Nacional
de Acreditación CNA-Chile, que actúa com el seu representant, d'acord amb 1'article
10 del Reglament de funcionament intern de la CNA-Chile, amb seu al carrer de
Santa Lucía, 360, Santiago.

I per 1'altra banda, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'ara endavant AQU Catalunya,
que actúa com el seu representant, d'acord amb 1'article 1 1 del Decret 315/201 6, de
8 de novembre, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia, amb seu al carrer de
Vergós, 36-42, Barcelona.

CONSIDERACIONS

CNA-Chile es la institució autónoma de 1'Estat encarregada de verificar i promoure
la qualitat en el sistema de 1'educació superior xilé mitjan^ant 1'acreditació
d'institucions d'educació superior, els programes de pregrau i de postgrau. S'orienta
a contribuir al desenvolupament de la qualitat del sistema educatiu terciari xilé
fomentan! la millora continua i l'ús de bones practiques a nivell nacional en un
context de transparencia.

AQU Catalunya es 1'entitat de dret públic que té com a finalitat la promoció i garantía
de la qualitat de 1'educació superior, d'acord amb estándards académics i socials
internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i
proporcionar ais agents de 1'educació superior criteris i referents per aconseguir els
máxims estándards de qualitat en el compliment de les seves funcions, tot atenent
1'interés que la societat té per una educado superior de qualitat.

CNA-Chile i AQU Catalunya, en teñir missions i objectius institucionals semblants
en el desenvolupament de 1'assegurament de la qualitat en 1'educació superior,
desitgen establir una relació mes estreta amb el propósit de crear mecanismes de
cooperado i de col-laboració en benefici mutu d'ambdues parts.
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Per aquestos raons les parts acorden el següent

Article I

Objectius del Memorándum d'Entesa

CNA-Chile i AQU Catalunya acorden signar el present Memorándum d'Entesa per
establir una alianza estratégica per tal d'enfortir el funcionament deis sistemes
d'assegurament de la qualitat de 1'educació superior en ambdues parts en el marc
d'un treball cooperatiu.
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Article II
Arees de Cooperado i Col-laboració

CNA-Chile i AQU Catalunya declaren estar interessats en enfortir la qualitat de
1'educació superior, la qual cosa implica conéixer els diferents sistemes
d'assegurament de la qualitat, fomentar 1'intercanvi de coneixements i experiéncies
en lavaluació i acreditado tant d'Jnstitucions d'educació superior com programes
d'estudi.

CNA-Chile i AQU Catalunya es comprometen a intercanviar informació i experiencia
segons correspongui. Aquest fet inclourá documents de política i informado de les
institucions d educació superior; informació sobre els programes d'estudi; informado
sobre acreditacions relacionades amb programes i institucions d'educació superior
de les dues parts.

Depenent de les possibilitats legáis de cada part, es podrá implementar una segona
fase per tal de:

. Propiciar oportunitats de desenvolupament apropiades per al personal
d'ambdues parts.

. Col-laborar en projectes d'assegurament de qualitat.

. Col-laborar en la investigado conjunta de benefici mutu.

. Cooperar en altres activitats mútuament acordades.

Es podran subscriure annexos addicionals per especificar els termes i condicions
de linies de treball conjunt.
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Article III

CNA-Chile i AQU Catalunya acorden establir un grup de treball per implementar les
linies de treball d'aquest memorándum. Els presidents deis dos organismes
assumiran la presidencia d'aquest grup de treball, del qual també formará part un
representant de cada institució com a contrapart técnica. El representant será
nomenat per cadascuna de les agencies.

Article IV
Durada del Memorándum

El Memorándum d'Entesa entrará en vigor a partir de la data de la signatura i
continuará vigent durant quatre anys, llevat que sigui resolt mitjangant la notificado
de tres mesos d'antelació per qualsevol de les parts. 8'estendrá sobre la base de
1'acord mutu d'ambdues parts.

Article V
Modificado del Memorándum

El present Memorándum es signat per les parts en un esperit de cooperado
amistosa. Els termes del Memorándum poden ser modificats amb 1'acord d'ambdues
parts.

Article VI
Recursos

Llevat que s'acordin especificament acords alternatius per satisfer els requisits
particulars de cada projecte, les dues agencies cobriran els seus propis costos
d'implementació del Memorándum. Per a determináis ámbits de cooperado, es pot
demanar finan^ament d'altres fonts.
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Article Vil
Calendan de projectes i activitats

Els detalls especifics de projectes o altres activitats que se celebrin segons els
termes d'aquest Memorándum serán acordáis per ambdues parts i s'integraran com
a annex del Memorándum.

Article VIII
Copia

Aquest Memorándum se signa en el lloc i data que consta a l'encap?alament i se'n
signen vuit copies origináis, quatre en castellá i quatre en cátala, quedant dues
copies de cada versió en poder de cada agencia.

Josep Joan Moreso Mateos
Presiden!
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Alfonso Muga Naredo
President
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