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

 

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, el Consell de Govern ratifica els convenis i acords corresponents al període de juny a 

novembre de 2015, que són els següents (prémer l’enllaç per accedir al conveni): 

 

18-06-2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació per a la participació 

en processos d'avaluació. (Codi i enllaç AQU/PROF/CE/NÚM.1/2015)   

30-06-2015 Acord marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació. (Codi i 

enllaç  AQU/PROF/AM/NÚM.1/2015) 

06/07/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi Professional d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.  (Codi i enllaç 

AQU/PROF/AM/NÚM.5/2015)   

6/07/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya per a la 

participación en procesos d'avaluació.  (Codi i enllaç AQU/PROF/CE/NÚM.5/2015)    

13/07/2015 Conveni específic de col•laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i l'Associació Catalana de Professionals del Turisme per a la 

participació en processos d'avaluació. (Codi i enllaç  AQU/PROF/CE/NÚM.2/2015)     

 13/07/2015 Acord marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i l'Associació Catalana de Professionals del Turisme. (Codi i enllaç  

AQU/PROF/AM/NÚM.2/2015 )    

13/07/2015  Acord Marc de col•laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya. (Codi i enllaç 

AQU/PROF/AM/NÚM.4/2015)    

http://www.aqu.cat/doc/doc_21904937_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_89259639_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_42509393_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_57932250_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_21550265_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_21550265_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_21550265_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_18223012_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_66595168_1.pdf
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13/07/2015 Conveni específic de col·laboració entre  l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya  per a la participación en 

procesos d'avaluació. (Codi i enllaç  AQU/PROF/CE/NÚM.4/2015)    

24/07/2015 Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de 

Catalunya i la Universitat de Lleida en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat 

temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials. (Codi i enllaç  UDL/SEGQU- 2015)   

27/07/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. (Codi i enllaç 

AQU/PROF/AM/NÚM.7/2015)    

27/07/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya per a la 

participació en processos d'avaluació. (Codi i enllaç AQU/PROF/CE/NÚM.7/2015)    

1/09/2015 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 promoció de les avaluacions 

internacionals de titulacions universitàries mitjançant la integració de l'obtenció del segell temàtic 

durant l'acreditació de titulacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona. (Codi i enllaç  AQU-UPC-AVAL-INT- 2015)     

14/09/2015 Acord Marc de col•laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i l'Associació de dissenyadors professionals (ADP). (Codi i enllaç 

AQU/PROF/AM/Núm.9/2015)     

14/09/2015  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i l'Associació de dissenyadors professionals (ADP). (Codi i enllaç 

AQU/PROF/CE/NÚM.9/2015)       

21/09/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi oficial de psicología de Catalunya per a la participación en 

procesos d'avaluació.  (Codi i enllaç AQU-PROF/CE/NÚM.3/ 2015)      

21/09/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari 

de Catalunya i el Col·legi oficial de psicología de Catalunya (Codi i enllaç AQU-PROF/AM/NÚM.3/ 

2015)        

6/10/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona per a la 

participació en processos d'avaluació. (Codi i enllaç AQU/PROF/CE/NÚM.6/2015)        

6/10/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. (Codi I enllaç 

AQU/PROF/AM/NÚM.6/2015)    

6/10/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d'Edificació de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació. (Codi i enllaç 

AQU/PROF/CE/NÚM.10/2015)       

http://www.aqu.cat/doc/doc_60227605_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_20346388_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_57201329_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22442943_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_51344477_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41105435_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_97087330_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_90341108_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_20725085_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_20725085_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35800724_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_76900631_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_12513606_1.pdf
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6/10/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació 

de Catalunya  (Codi i enllaç AQU/PROF/AM/NÚM.10/2015)       

5/10/2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB) per a la participació 

en processos d’avaluació. (Codi i enllaç  AQU/PROF/CE/NÚM. 11/2015)  

5/10/2015 Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i el Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB). (Codi i enllaç 

AQU/PROF/AM/NÚM. 11/2015)         

30/09/2015 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjantçant el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i 

acreditació dels plans d’estudis dels ensenyaments artístics superiors i per l’assessorament en 

l’assegurament de la qualitat d’aquests ensenyaments. (Codi i enllaç  VERIFI15/1/2015)   

10/11/2015 Addenda Número 1 a l’Acord Marc de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya i l’Associació de centres adscrits a universitats públiques 

de Catalunya. (Codi i enllaç ADD1/CAUP/2015)         

 

 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_52627028_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_44668118_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27673278_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_15866234_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_49218875_1.pdf

