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0. INTRODUCCIÓ 

AQU Catalunya porta quinze anys treballant al servei del sistema universitari català i, amb les 

iniciatives que ha impulsat aquests darrers anys, s'ha començat un camí que parteix d'una visió 

estratègica fonamentada en la millora contínua, la transparència i la rendició de comptes dels 

serveis que presten les universitats i l'Agència al conjunt de la societat. 

Després de recuperar la plena competència en tots els processos d’avaluació de les titulacions 

catalanes, el 2011 ha estat l’any en què AQU Catalunya ha iniciat el desplegament del Marc 

per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació. Això permetrà garantir una 

avaluació cíclica, contínua i integrada dels ensenyaments universitaris, ja que legalment tots els 

processos d'avaluació es gestionaran des de la mateixa agència. Les implicacions positives 

que aquest fet té per al sistema universitari català són les següents: 

 En primer lloc, les universitats catalanes tindran una única agència interlocutora per a tots 

els processos d'avaluació. Això ha de facilitar la comunicació entre les universitats i 

l'Agència i hauria de comportar una simplificació dels processos d'avaluació, i també de la 

documentació que els acompanya. 

 Un altre avantatge és garantir la coherència de tots els processos avaluatius als quals està 

sotmès un ensenyament oficial —des de la verificació fins a l'acreditació. Aquest fet 

contribuirà a dotar de més solidesa tots els processos, i a millorar-ne la simplificació, ja que 

tots ells estaran interconnectats per mitjà de l'avaluació contínua. 

 També el reforç de la visió estratègica, la transparència, el lideratge i el reconeixement 

social dels ensenyaments i de la universitat, ja que tindran integrats tots els processos 

d'avaluació, i el fet de promoure la cultura de la millora contínua i de rendició de comptes.  

 I, finalment, perquè el disseny d'aquest procés integral està orientat a la millora contínua 

dels ensenyaments i de les universitats. L'objectiu és posar a la disposició de les 

universitats un procés útil per a la reflexió i el perfeccionament del funcionament dels seus 

títols. 

La MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011 s’estructura en sis apartats, que coincideixen amb els eixos 

estratègics de l’Agència: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, 

internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna. 
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De forma resumida, les principals activitats de l’any 2011 han estat les següents: 

 Qualitat docent: l’inici dels processos de verificació, modificació i seguiment de les 

titulacions oficials; la reestructuració de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat; la gestió 

del programa AUDIT, i la consolidació del banc d’avaluadors d’AQU Catalunya. 

 Qualitat del professorat: la gestió de les avaluacions del professorat prèvies als 

processos de selecció de les universitats, i l’avaluació dels mèrits de docència, recerca 

i gestió del professorat. 

 Generació de coneixement: la quarta enquesta d’inserció laboral i el web d’indicadors 

de desenvolupament de les titulacions a partir del sistema d’informació UNEIX, en 

col·laboració amb la Secretaria d’Universitats i Recerca.  

 Internacionalització i relacions institucionals: la realització d’activitats i projectes 

amb la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), l’European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i l’European Consortium 

for Accreditation (ECA). 

 Direcció estratègica i comunicació: la coordinació i col·laboració amb les universitats 

catalanes i els agents socials. 

 Organització interna: el manteniment de la rendició de comptes; la revisió de la 

política de qualitat per incloure-hi la seguretat de la informació; la potenciació de les 

tecnologies de la informació i la comunicació, i l’aplicació de les mesures de contenció i 

reducció de la despesa i d’optimització dels recursos econòmics de l’Agència. 

Aquestes activitats s’han realitzat gràcies a les persones que han participat en els òrgans de 

govern, d’avaluació i d’assessorament, i al personal d’AQU Catalunya (vegeu l’annex 1). 

Són quinze anys els que han passat des de la creació d'AQU Catalunya, i en aquest període 

les seves atribucions han evolucionat, i ho continuaran fent per adaptar-se als nous temps, 

però no el seu esperit: les activitats que l'Agència ha desenvolupat i desenvolupa segueixen 

perseguint la millora contínua de les universitats catalanes. 
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1. QUALITAT DOCENT 

Des de l’any 2010 l’Agència disposa finalment de la plena competència en tots els processos 

d’avaluació de les titulacions oficials a Catalunya: la verificació, el seguiment, la modificació i 

l’acreditació.
1
 Aquell any AQU Catalunya va elaborar i difondre el Marc per a la verificació, el 

seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA), que té com a 

objectiu estructurar d’una manera lògica els quatre processos d’avaluació de les titulacions 

oficials —verificació, seguiment, modificació i acreditació—, a fi de proporcionar una coherència 

conceptual i una eficiència més grans en la seva realització. L’any 2011, prenent com a 

referència el Marc VSMA, l’Agència ha iniciat els processos de verificació, seguiment i 

modificació de les titulacions. 

 

Gràfic 1. Esquema de l’articulació dels processos d’avaluació de les titulacions oficials 

 

                                                      

1
 Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 



 

 

Memòria d’activitats 2011 7 

 

Les necessitats sorgides arran de l’aprovació del Marc VSMA van provocar la modificació de 

l'estructura de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ). Es van suprimir la Comissió 

Específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes (ATP) i la Comissió Específica per a 

l'Avaluació dels Centres i Activitats Universitaris (ACAU). S’han creat cinc comissions 

específiques d'avaluació (CEA) per branques de coneixement, que són les encarregades 

d'executar les funcions de verificació, seguiment, modificació i acreditació; i es manté la 

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) per exercir 

les funcions de valoració dels mèrits individuals del personal docent, funcionari i contractat, per 

a l'assignació de complements retributius. 

 

Gràfic 2. Estructura de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat

 

President 

Sis persones expertes de la 
comunitat universitària catalana 

que presideixen les CEA 

CEA Arts i Humanitats 

CEA Ciències Socials i Jurídiques 

CEA Ciències 

CEA Ciències de la Salut 

CEA Enginyeria i Arquitectura 

Cinc persones expertes de la 
comunitat universitària 

internacional 

Una persona experta de la 
comunitat universitària catalana 

que presideix la CEMAI    

CEMAI 
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AQU Catalunya ha organitzat una sessió de 

formació en verificació, modificació i seguiment 

de títols per a les persones que formen part de 

les comissions específiques d'avaluació de la 

CAQ. 

S’ha establert el calendari anual per a la 

realització dels processos de verificació, 

seguiment, modificació i acreditació de les 

titulacions oficials durant el curs 2011-2012, 

que servirà de transició per implantar un 

calendari definitiu a partir del curs 2012-2013. 

Els objectius d'aquesta temporalització dels 

processos d'avaluació del Marc VSMA són els 

següents: 

 Disposar de les propostes d'ensenyaments verificades després de la seva autorització 

per part de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell 

Interuniversitari de Catalunya, i abans de la seva incorporació en el procés de 

preinscripció universitària. 

 Distribuir de forma coherent els processos d'avaluació al llarg de l'any. 

1.1. Verificació 

AQU Catalunya ha elaborat la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de 

titulacions universitàries de grau i màster, amb l’objectiu de ser un document de treball útil que 

orienti els responsables de les titulacions en el procés d'elaboració del disseny de les propostes 

i en la seva qualitat. Aquesta guia recull els requeriments que fixa la normativa vigent per a 

aquest procés i els criteris i les directrius comuns estatals per a l’avaluació de les propostes de 

verificació i modificació, acordats i aprovats per la REACU. 

AQU Catalunya ha preparat també la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de 

programes oficials de doctorat. Aquesta guia parteix de la Memòria per a la verificació dels 

programes de doctorat que s'inclou a l'annex I del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, i està 

dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració de les propostes de nous 

doctorats, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, 

alhora, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquestes propostes per 

part d'AQU Catalunya.  

Amb la verificació, l'Agència vol assegurar la qualitat en el disseny de les propostes de 

titulacions i programes oficials de doctorat mitjançant un procés orientat a la millora, promoure 

l'elaboració de propostes de nous programes que siguin adequades en contingut i forma, tant 

per a l'avaluació com per a la generació de la informació pública que s'associa a les titulacions 

oficials, i establir procediments d'avaluació equivalents i enllaçats per als ensenyaments de 

grau, màster i doctorat, entre d’altres. 

La sessió de formació ha tingut lloc el 24 de 
gener de 2011 
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AQU Catalunya ha treballat amb l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) per adaptar els sistemes informàtics de manera que permetin, d’una banda, la 

recuperació de les propostes que presenten les universitats a través de la seu electrònica del 

ministeri competent en matèria d’universitats i, de l’altra, l’avaluació de les propostes de forma 

independent per totes les agències i l’emissió dels informes finals, i també la incorporació de 

les memòries dels programes oficials de doctorat a l’aplicació.  

Les universitats catalanes han presentat 73 propostes de verificació de titulacions oficials: 7 de 

grau i 66 de màster. El 72% de les propostes presentades s’han avaluat favorablement. 

 

Taula 1. Propostes de verificació presentades per universitat 

 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV URL UOC UVic UIC UAO 

Graus 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Màsters 5 11 4 7 2 2 5 7 3 6 6 8 

Total 6 11 6 7 2 2 5 7 3 8 6 10 

 

Taula 2. Resultats de l’avaluació de les propostes de verificació per comissió d’avaluació 

 Favorables Desfavorables Desistides Total % favorable 

Arts i Humanitats 7 2 1 10 78 

C. Socials i Jurídiques 14 14 5 33 50 

Ciències 3 0 1 4 100 

Ciències de la Salut 5 2 0 7 71 

Enginyeria i Arquitectura 18 0 1 19 100 

Total 47 18 8 73 72% 

 

Gràfic 3. Resultats de l’avaluació de les propostes de verificació per universitats 
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1.2. Modificació 

L'ampliació del conveni marc de col·laboració entre ANECA i AQU Catalunya permet a 

l'Agència fer la valoració de les modificacions que proposin les universitats catalanes dels seus 

títols oficials verificats per ANECA. L’avaluació de les modificacions es fa prenent com a 

referència la metodologia de verificació. 

S’han rebut 100 propostes de modificació de titulacions oficials: 69 de grau i 31 de màster. La 

distribució per universitats és la que reflecteix la taula 3. El 88% de les propostes presentades 

s’han avaluat favorablement. 

 

Taula 3. Propostes de modificació presentades per universitat 

 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV URL UOC UVic UIC UAO 

Graus 1 23 3 17 6 3 2 5 0 2 7 0 

Màsters 5 8 0 13 1 3 0 0 1 0 0 0 

Total 6 31 3 30 7 6 2 5 1 2 7 0 

 

Taula 4. Resultats de l’avaluació de les propostes de modificació per comissió d’avaluació 

 Favorables Desfavorables Desistides Total % favorable 

Arts i Humanitats 11 6 0 17 65 

C. Socials i Jurídiques 44 5 0 49 90 

Ciències 2 0 0 2 100 

Ciències de la Salut 15 0 1 16 94 

Enginyeria i Arquitectura 15 1 0 16 94 

Total 87 12 1 100 88% 

 

Gràfic 4. Resultats de l’avaluació de les propostes de modificació per universitats 
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1.3. Seguiment  

El procés de seguiment dels títols oficials s'ha consensuat amb les universitats catalanes i es 

descriu a la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, elaborada per 

AQU Catalunya.  

El procediment s'inicia amb la presentació dels informes de seguiment. Addicionalment, cada 

universitat ha de lliurar un informe que reculli una valoració del desplegament de les titulacions 

participants i la seva situació global dins la universitat. 

La convocatòria de seguiment de 2011 s’ha obert de l’1 al 20 d’abril. Les universitats han 

confirmat que 327 titulacions han fet l’anàlisi del seu desplegament (203 graus i 124 màsters). 

Això representa aproximadament un terç del total de títols de grau i màster implantats a 

Catalunya.  

 

Taula 5. Propostes de seguiment presentades per universitat 

 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV URL UOC UVic UIC UAO 

Graus 24 23 37 19 22 19 13 19 10 8 8 1 

Màsters 31 30 0 0 6 4 18 21 5 3 4 2 

Total 55 53 37 19 28 23 31 40 15 11 12 3 

 

AQU Catalunya ha seleccionat 105 informes de seguiment, xifra que representa 

aproximadament un terç del total d’informes tramesos per les universitats, i ha emès els 

informes finals d’avaluació del seguiment. 

Per facilitar l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions per part de les 

universitats, AQU Catalunya els ha enviat les dades de la major part dels indicadors
2
 que 

donen resposta als requeriments previstos a la guia de seguiment. 

                                                      

2
 Els indicadors s’han extret de la base de dades UNEIX, de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
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Gràfic 5. Percentatge d’informes de seguiment avaluats sobre el total d’informes presentats 
per les universitats  

 

 

 

Taula 6. Informes de seguiment avaluats per AQU Catalunya per universitat i comissió 
d’avaluació 

 Arts i 

Humanitats 

C. Socials 

i 

Jurídiques 

Ciències 

de la 

Salut 

Ciències Enginyeria i 

Arquitectura 

Total % 

avaluat 

Universitat P A P A P A P A P A P A   

UB 6 2 21 5 19 5 8 4 2 1 56 17 30,4 

UAB 6 2 25 5 6 3 11 5 0 0 48 15 31,3 

UPC 0 0 3 1 1 0 1 1 32 10 37 12 32,4 

UPF 3 2 12 2 8 3 0 0 3 1 26 8 30,8 

UdG 9 3 12 4 1 0 0 0 6 2 28 9 32,1 

UdL 5 2 7 1 9 3 1 1 1 0 23 7 30,4 

URV 5 3 12 2 5 2 5 3 4 1 31 11 35,5 

UOC 2 2 11 2 0 0 0 0 2 1 15 5 33,3 

URL 0 0 19 4 3 1 0 0 18 7 40 12 30,0 

UVic 3 1 5 1 2 1 1 1 0 0 11 4 36,4 

UIC 0 0 7 1 5 3 0 0 0 0 12 4 33,3 

UAO 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 33,3 

Total 40 17 135 29 60 21 27 15 68 23 330 105 31,8% 

% avaluat 
 

43 
 

21 
 

35 
 

56 
 

34 
 

32 
 

P: informes presentats; A: informes avaluats 

42,5% 

21,5% 

55,6% 

35,0% 

33,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Ciènces

Ciències de la Salut

Enginyeria i Arquitectura

Percentatges d'informes avaluats
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1.4. Acreditació 

Prenent com a punt de partida el Marc VSMA i els processos de verificació, modificació i 

seguiment que s’han iniciat el 2011, AQU Catalunya ha començat a reflexionar sobre el procés 

d’acreditació, especialment sobre les visites als centres. El Marc VSMA preveu que, per tal que 

el procés d’acreditació sigui eficient i sostenible, AQU Catalunya realitzarà avaluacions 

externes simultàniament sobre totes les titulacions oficials d’un centre (siguin de grau, màster i 

doctorat), amb els objectius següents: 

 Integrar l'avaluació de les titulacions a l'avaluació institucional.  

 Promoure la coherència entre els títols de grau, màster i doctorat.  

 Facilitar una visió de conjunt i enfortir la visió estratègica de cada centre.  

 Simplificar el procés d'avaluació externa.  

 Generar economies d'escala que redueixin els costos de l'avaluació externa. 

1.5. AUDIT 

El programa AUDIT, desplegat de forma conjunta per l’Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA), l’Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

(ACSUG) i AQU Catalunya, té per objectiu avaluar, abans de la seva implantació, l’adequació 

dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels centres de formació universitària. 

Durant el 2011 ha finalitzat l’avaluació del disseny dels SGIQ que formen part de la 

convocatòria 2010 i s’ha obert la convocatòria 2011, adreçada a qualsevol centre propi i/o 

universitat del sistema universitari català. Igual que en la convocatòria anterior, els centres 

poden optar per presentar models d’SGIQ específics de centre o bé models d’SGIQ generals 

d'universitat, en una de les dues modalitats de participació habituals: 

 La modalitat d'ampliació, adreçada als centres que han implementat de manera global 

SGIQ avaluats positivament en convocatòries anteriors. 

 La modalitat d'avaluació, adreçada als centres i/o les universitats que o bé presenten 

models d’SGIQ que no han estat avaluats anteriorment, o bé no han obtingut una 

avaluació positiva en convocatòries anteriors, o bé adopten de forma parcial un SGIQ 

avaluat positivament en una convocatòria anterior. 
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Taula 7. Centres que han sol·licitat l’ampliació de resultats positius d’avaluacions prèvies 

Centres 

Universitat Centre 

UdG 

Facultat d’Educació i Psicologia 

Escola Politècnica Superior 

Facultat de Lletres 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

Facultat de Medicina 

Facultat de Dret 

UdL 

Facultat de Lletres 

Facultat de Dret i Economia 

Facultat de Ciències de l’Educació 

Facultat de Medicina 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 

UIC Facultat d’Humanitats 

 

Taula 8. Centres que han sol·licitat l’avaluació ordinària 

Universitat Centre 

UB Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu 

UAB Escola Universitària Salesiana de Sarrià 

UPC 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

Escola Universitària Caixa Terrassa 

Escola Universitària Politècnica de Mataró 

Fundació Politècnica de Catalunya* 

UPF 

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 

Facultat de Comunicació 

Facultat de Dret 

Facultat d’Humanitats 

Facultat de Traducció i Interpretació 

Escola Superior Politècnica 

URV Centre de Formació Permanent de la Fundació URV* 

URL 

La Salle 

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés 

ESADE - Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi 

Escola Superior de Disseny ESDi 

UAO CEU Facultat de Ciències Socials 

* La convocatòria 2010 ha obert la participació a centres adscrits i fundacions d'universitats catalanes amb 
responsabilitat en programes formatius d'educació superior. 
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El 15 de desembre, 

ANECA, ACSUG i AQU 

Catalunya han lliurat els 

certificats AUDIT als 109 

centres de 24 universitats 

que han obtingut una 

avaluació positiva del 

disseny del seu SGIQ en la 

tercera convocatòria del 

programa. A l'acte, 

organitzat per AQU 

Catalunya i la Universitat 

Politècnica de Catalunya, hi han assistit una cinquantena de persones, entre rectors, 

vicerectors i responsables de qualitat de les universitats. 

Amb aquest acte s’ha volgut reconèixer el compromís de les universitats i institucions 

d'educació superior amb la promoció i l’assegurament de la qualitat dels seus programes 

formatius. 

1.6. Estudiantat 

AQU Catalunya ha seguit impulsant el programa de cursos en l'assegurament de la qualitat 

universitària. Amb aquests cursos els estudiants obtenen coneixements i competències que els 

permeten implicar-se satisfactòriament en el funcionament dels sistemes de garantia de qualitat 

i en els processos d'avaluació i millora de la universitat. 

 URV: participació dels estudiants en la vida universitària des de la perspectiva de 

l'assegurament de la qualitat (febrer). 

 UOC: foment de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat 

universitària (març). 

 UAB: participació dels estudiants en processos de millora de la qualitat (maig). 

 UPC: 3a edició del Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la 

universitat (setembre). 

 

Els responsables dels centres que han obtingut una avaluació positiva del 
disseny del seu SGIQ 
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Gràfic 6. Evolució de l’estudiantat format per mitjà dels cursos d’assegurament de la 
qualitat universitària (2005-2011)  

 

 

Gràfic 7. Cursos d’assegurament de la qualitat universitària per universitats participants en 
el programa (2005-2011) 

 

1.7. Banc d’avaluadors 

AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards habituals de referència, incorpora en els seus 

processos d'avaluació experts externs, persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o 

professionals, i estudiants, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de 

conflicte d'interessos. 

Els experts externs són seleccionats del banc d'avaluadors d'AQU Catalunya. Per formar-ne 

part i poder participar en els processos d'avaluació de l'Agència, cal emplenar el model de 

currículum normalitzat, disponible al web, acceptar-ne les condicions i enviar-lo per correu 

electrònic. 

L’any 2011 s’han rebut 50 currículums d’acadèmics, 8 de professionals i 5 d’estudiants, que 

han passat a formar part del banc d’avaluadors de l’Agència. 
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En els processos d’avaluació institucional que AQU Catalunya ha desenvolupat durant el 2011, 

hi han participat 115 avaluadors, dels quals el 55% era extern al sistema universitari català. Pel 

que fa als processos d’avaluació del professorat, s’ha comptat amb 240 experts. 

 

Gràfic 8. Persones que han tramès el seu currículum per incorporar-se al banc d’avaluadors 
per perfil (2005-2011) 
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2. QUALITAT DEL PROFESSORAT 

1. Avaluació del professorat prèvia als processos de selecció 
de les universitats 

Per tal de ser admeses als processos de selecció per accedir com a professorat contractat de 

les universitats públiques catalanes, les persones interessades han de disposar d’un informe 

favorable previ, en el cas de les categories de col·laborador i lector, i d’una acreditació de 

recerca o de recerca avançada, per a les categories d’agregat i catedràtic, respectivament.
3
 La 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) i la Comissió d’Avaluació de 

la Recerca (CAR) obren anualment dues convocatòries d’avaluació per a cadascuna 

d’aquestes figures. 

Les universitats privades catalanes i AQU Catalunya tenen signat un conveni amb l’objectiu que 

l’avaluació del professorat d’aquests centres s’inclogui en els mateixos termes en els processos 

d’emissió dels informes previs de professorat lector, de les acreditacions de recerca i de les 

acreditacions de recerca avançada. 

1.1. Informes de professorat lector i col·laborador 

El professorat col·laborador és una figura a extingir. La normativa vigent estableix que les 

universitats tenen com a termini límit per convocar concursos per contractar professorat 

col·laborador el 3 de maig de 2011.
4
 D’aquí que el nombre de sol·licituds d’informes de 

professorat col·laborador hagi disminuït des que AQU Catalunya va començar les activitats 

d’avaluació del professorat. 

Els resultats de les convocatòries avaluades el 2011 han estat els següents: 

 

                                                      

3
 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, articles 46, 47, 48 i 49. 

4
 Reial decret 989/2008, de 13 de juny. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_73404783_1.pdf
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Taula 9. Segona convocatòria 20105 de professorat col·laborador. Resultats6 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 3 1 0 2 0 0 0 2 0 

Ciències Socials  8 2 2 4 0 0 2 4 33  

Ciències 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ciències de la Vida  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciències Mèdiques  15 2 9 4 0 0 9 4 69 

Enginyeria i Arquitectura  4 3 0 0 0 1 0 1 0 

Total 31 9 11 10 0 1 11 11 50% 

 

Taula 10. Primera convocatòria 20117 de professorat col·laborador. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 8 1 3 4 0 0 3 4 43 

Ciències Socials  11 1 10 0 0 0 10 0 100 

Ciències 2 0 1 1 0 0 1 1 50 

Ciències de la Vida  2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Ciències Mèdiques  24 3 15 5 0 1 15 6 71 

Enginyeria i Arquitectura  7 2 4 1 0 0 4 1 80 

Total 54 9 33 11 0 1 33 12 73% 

 

 

Gràfic 9. Evolució de les sol·licituds de professorat col·laborador (2003-2010)8 

 

                                                      

5
 Resolució IUE/37/2010, de 13 de gener. 

6
 TS: total sol·licituds; TSR: tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RE: recursos estimats; RD: 

recursos desestimats; RP: recursos pendents; TF: total favorables; TD: total desfavorables; %F: percentatge de 

favorables sobre el total (sense comptar les tancades sense resolució). 
7
 Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre. 

8
 L’any 2008 AQU Catalunya no va emetre informes de professorat col·laborador. 
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Gràfic 10. Sol·licituds de professorat col·laborador per àmbits de coneixement (2003-2010)9 

 

 

Taula 11. Segona convocatòria 201010 de professorat lector. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 54 0 30 18 1 5 31 23 57 

Ciències Socials  64 3 33 17 3 8 36 25 59 

Ciències 34 2 22 9 0 1 22 10 69 

Ciències de la Vida  30 0 13 15 0 2 13 17 43 

Ciències Mèdiques  29 0 20 8 0 1 20 9 69 

Enginyeria i Arquitectura  60 0 47 10 1 2 48 12 80 

Total 271 5 165 77 5 19 170 96 64% 

 

Taula 12. Primera convocatòria 201111 de professorat lector. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 47 0 36 10 0 1 36 11 77 

Ciències Socials  100 1 46 40 1 12 47 52 47 

Ciències 46 0 35 10 0 1 35 11 76 

Ciències de la Vida  32 0 13 17 0 2 13 19 41 

Ciències Mèdiques  36 1 18 14 1 2 19 16 54 

Enginyeria i Arquitectura  55 0 44 10 0 1 44 11 80 

Total 316 2 192 101 2 19 194 120 62% 

 

 

                                                      

9
 Ídem. 

10
 Resolució IUE/37/2010, de 13 de gener. 

11
 Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre. 
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Gràfic 11. Evolució de les sol·licituds de professorat lector (2003-2010) 

 

 

Gràfic 12. Sol·licituds de professorat lector per àmbits de coneixement (2003-2010) 
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Taula 13. Segona convocatòria 201112 de professorat col·laborador i lector. Sol·licituds 
rebudes 

Àmbit de coneixement Col·laborador Lector 

Humanitats 2 37 

Ciències Socials 8 79 

Ciències 0 29 

Ciències de la Vida 0 21 

Ciències Mèdiques 39 35 

Enginyeria i Arquitectura 1 43 

Total 50 244 

 

1.2. Acreditacions de recerca i de recerca avançada 
Els resultats de les convocatòries avaluades el 2011 han estat els següents: 

 

Taula 14. Segona convocatòria 201013 de professorat agregat. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 28 0 12 8 1 7 13 15 46 

Ciències Socials  32 1 16 9 0 6 16 15 52 

Ciències 19 2 15 1 0 1 15 2 88 

Ciències de la Vida  9 0 5 3 0 1 5 4 56 

Ciències Mèdiques  29 2 16 9 0 2 16 11 59 

Enginyeria i Arquitectura  32 1 23 7 0 1 23 8 74 

Total 149 6 87 37 1 18 88 55 62% 

 

Taula 15. Primera convocatòria 201114 de professorat agregat. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 

Humanitats 33 3 11 13 5 0 1 11 14 37 

Ciències Socials  50 0 31 13 6 0 0 31 13 62 

Ciències 31 3 19 8 1 0 0 19 8 68 

Ciències de la Vida  13 3 8 2 0 0 0 8 2 80 

Ciències Mèdiques  17 0 9 8 0 0 0 9 8 53 

Enginyeria i Arquitectura  42 4 26 10 1 1 0 27 10 71 

Total 186 13 104 54 13 1 1 105 55 61% 

 

 

                                                      

12
 Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre. 

13
 Resolució IUE/2502/2010, de 16 de juliol. 

14
 Resolució IUE/2502/2010, de 16 de juliol. 
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Gràfic 13. Evolució de les sol·licituds de professorat agregat (2003-2010) 

 

 

 

Gràfic 14. Sol·licituds de professorat agregat per àmbits de coneixement (2003-2010) 
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Taula 16. Segona convocatòria 201015 de professorat catedràtic. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 4 0 1 2 0 1 1 3 25 

Ciències Socials  11 1 4 6 0 0 4 6 40 

Ciències 9 1 5 3 0 0 5 3 63 

Ciències de la Vida  4 0 3 1 0 0 3 1 75 

Ciències Mèdiques  11 0 8 2 0 1 8 3 73 

Enginyeria i Arquitectura  13 2 4 2 1 4 5 6 45 

Total 52 4 25 16 1 6 26 22 54% 

 

Taula 17. Primera convocatòria 201116 de professorat catedràtic. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP TF TD %F 

Humanitats 5 0 3 2 0 3 2 60% 

Ciències Socials  5 0 1 2 2 1 2 20% 

Ciències 5 0 5 0 0 5 0 100% 

Ciències de la Vida  4 0 3 1 0 3 1 75% 

Ciències Mèdiques  6 0 4 1 1 4 1 67% 

Enginyeria i Arquitectura  10 0 7 3 0 7 3 70% 

Total 35 0 23 9 3 23 9 66% 

 

 

Gràfic 15. Evolució de les sol·licituds de professorat catedràtic (2003-2010) 

 

 

 

                                                      

15
 Resolució IUE/2503/2010, de 16 de juliol. 

16
 Resolució IUE/2503/2010, de 16 de juliol. 
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Gràfic 16. Sol·licituds de professorat catedràtic per àmbits de coneixement (2003-2010) 

 

 

 

Taula 18. Segona convocatòria 201117 de professorat agregat i catedràtic. Sol·licituds 
rebudes 

Àmbit de coneixement Agregat Catedràtic 

Humanitats 11 1 

Ciències Socials 50 9 

Ciències 22 9 

Ciències de la Vida 20 1 

Ciències Mèdiques 17 7 

Enginyeria i Arquitectura 31 6 

Total 151 33 

1.3. Certificats d’avaluació de l’activitat docent 

La certificació de l'activitat docent s'adreça al professorat que tingui l'acreditació de recerca i/o 

de recerca avançada emesa per AQU Catalunya
18

 i al personal docent i investigador (PDI), 

funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes.
19

 

El certificat d'activitat docent reconeix que l'activitat docent desenvolupada per la persona 

sol·licitant satisfà uns requisits docents preestablerts i pot ser considerat per les universitats en 

els seus concursos d'accés. 

                                                      

17
 Resolucions ECO/1740/2011 i ECO/1741/2011, de 12 de juliol. 

18
 Resolució UNI/1239/2004, de 26 d'abril. 

19
 Resolució UNI/3130/2005, de 28 d'octubre. 
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L’any 2011 s’han rebut 57 sol·licituds, de les quals 56 s’han resolt favorablement i 1 s’ha tancat 

sense resolució. 

2. Avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió 

L’assignació de complements retributius al PDI funcionari i contractat de les universitats 

públiques catalanes es vincula a l’avaluació dels mèrits individuals de docència, recerca i 

gestió.
20

 

2.1. Mèrits de recerca 

L’Agència avalua directament els mèrits individuals de recerca a partir del procediment i dels 

criteris establerts, i té signat un acord amb la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) pel qual reconeix les avaluacions realitzades per aquesta comissió, 

positives o negatives, de l’activitat investigadora del professorat universitari que ho hagi 

sol·licitat. 

S’han revisat els criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del PDI de les 

universitats públiques de Catalunya per a les convocatòries de 2011 i s’hi ha donat publicitat.
21

 

Des de l’any 2011 el PDI funcionari i contractat que sol·licita l'avaluació dels mèrits de recerca 

pot demanar també l'avaluació del tram de recerca i transferència de tecnologia. D’aquesta 

manera, els esforços del personal investigador universitari lligats als resultats d'innovació i 

transferència es valoraran per tal de donar més reconeixement a la transferència de 

coneixement, una de les tres missions universitàries, juntament amb la recerca i la docència. 

Pel que fa a l’avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari, AQU Catalunya ha obert un 

segon període de presentació de sol·licituds el desembre de 2011, per ajustar-se al calendari 

de la CNEAI.
22

 

 

Taula 19. Convocatòries 2010 PDI funcionari23 de les universitats públiques. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 70 3 62 5 0 0 62 5 93 

Ciències Socials  149 10 133 6 0 0 133 6 96 

Ciències 88 0 88 0 0 0 88 0 100 

Ciències de la Vida  48 0 48 0 0 0 48 0 100 

Ciències Mèdiques  85 9 74 1 0 1 74 2 97 

Enginyeria i Arquitectura  100 2 95 3 00 0 95 3 97 

Total 540 24 500 15 0 1 500 16 97 

                                                      

20
 Decret 405/2006, pel qual s’aprova el Reglament sobre les retribucions addicionals del personal docent i de recerca 

funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
21

 Resolució IUE/4114/2010, de 22 de desembre. 
22 

Resolució ECO/1742/2011, de 12 de juliol. 

23 
Resolució IUE/1872/2010, de 8 de juny. 
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Taula 20. Convocatòria 2011 PDI funcionari24 de les universitats públiques. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 40 4 32 4 0 0 32 4 89 

Ciències Socials  76 7 65 4 0 0 65 4 94 

Ciències 73 3 70 0 0 0 70 0 100 

Ciències de la Vida  32 3 29 0 0 0 29 0 100 

Ciències Mèdiques  23 2 21 0 0 0 21 0 100 

Enginyeria i Arquitectura  81 8 70 3 0 0 70 3 96 

Total 325 27 287 11 0 0 287 11 96 

 

Taula 21. Convocatòria 2011 PDI contractat25 de les universitats públiques. Resultats 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 

Humanitats 40 1 18 13 0 0 8 18 21 46 

Ciències Socials  105 3 70 18 0 3 11 70 32 69 

Ciències 56 2 49 4 0 0 1 49 5 91 

Ciències de la Vida  61 1 52 3 0 1 4 52 8 87 

Ciències Mèdiques  27 1 22 2 0 1 1 22 4 85 

Enginyeria i Arquitectura  119 5 88 17 0 0 9 88 26 77 

Total 408 13 299 57 0 5 34 299 96 76 

 

Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

AQU Catalunya té signat un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per avaluar 

l’activitat investigadora del seu personal investigador. L’any 2011 s’han rebut 2 sol·licituds, que 

s’han resolt favorablement. 

Conveni amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 

AQU Catalunya ha signat un conveni amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya per 

tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador d'acord amb els 

criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI 

funcionari i contractat de les universitats públiques i del professorat de les universitats privades. 

L’any 2011 s’han rebut 24 sol·licituds, de les quals 11 s’han tancat favorablement, 5 

desfavorablement, 3 sense resolució i la resta es troba en fase de recurs. 

Conveni amb la Universidad de Extremadura 

Des del 2008 AQU Catalunya té signat un conveni amb la Universidad de Extremadura per 

avaluar l’activitat investigadora del seu professorat docent i investigador contractat amb 

caràcter indefinit. Els òrgans i els criteris d’avaluació són els mateixos que els que l’Agència 

                                                      

24 
Resolució IUE/4115/2010, de 23 de desembre. 

25
 Resolució IUE/4115/2010, de 23 de desembre. 
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aplica en l’avaluació dels mèrits de recerca del professorat de les universitats catalanes. L’any 

2011 s’han avaluat 22 sol·licituds, de les quals 5 s’han tancat sense resolució i 12 s’han resolt 

favorablement. Hi ha 2 recursos pendents de resolució. 

2.2. Mèrits de docència i gestió 

Per a l'avaluació de l'activitat docent s'aplica el model que recullen els manuals d'avaluació 

docent de les universitats públiques catalanes, acreditats per AQU Catalunya per al període 

2009-2012. El decret estableix que l’Agència certifica els informes d'avaluació dels mèrits 

docents del professorat que fan les universitats. 

Les universitats apliquen els manuals en l’avaluació dels mèrits docents del seu professorat per 

a l’assignació del complement retributiu autonòmic de docència, entre altres finalitats, i 

trameten a l’Agència els informes d’avaluació perquè en certifiqui els resultats. 

 

Taula 22. Resultats de la convocatòria 2010 de certificació de l’avaluació de mèrits de 
docència 

Sol·licitants 

potencials 

Total 

sol·licitants 
% Positius % Negatius % 

% favorables/ 

potencials 

2.209 1.583 71,66 1.446 97,37 39 2,63 97,37 

El nombre de sol·licitants potencials inclou professorat procedent de convocatòries anteriors amb opció a participar en 
la convocatòria 2010. 

 

En el cas de les universitats privades, cal destacar que en el marc del programa DOCENTIA 

(de suport a l'avaluació de l'activitat docent en el qual cada universitat desenvolupa un model 

propi d'avaluació, que és revisat i validat externament per una agència de qualitat) ha començat 

la fase de seguiment de l’aplicació dels manuals d’avaluació docent respectius, que van ser 

certificats per l’Agència l’any 2008. Les universitats privades han presentat els autoinformes de 

seguiment, que s’avaluaran el 2012. 

Les universitats catalanes avaluen els mèrits individuals de gestió del seu professorat, 

funcionari i contractat, tot aplicant les instruccions per a aquesta avaluació aprovades per AQU 

Catalunya i la Direcció General d’Universitats. Un cop el professorat ha estat avaluat, la 

universitat tramet a l’Agència els informes d’avaluació perquè certifiqui que l’avaluació segueix 

les instruccions esmentades.  

 

Taula 23. Resultats de la convocatòria 2010 de certificació de l’avaluació de mèrits de gestió 

Trams avaluats Favorables Desfavorables 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

331 331 0 125 103 51 52 

La informació que recull la taula fa referència a trams avaluats i no a persones. 
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Gràfic 17. Evolució de l’avaluació dels mèrits de docència (2005-2010) 

 

 

 

Gràfic 18. Evolució de l’avaluació dels mèrits de gestió (2005-2010) 
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3. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT 

1. Sistema universitari català 

1.1. Enquesta d’inserció laboral 2011 

AQU Catalunya ha realitzat la quarta edició de l'estudi d'inserció 

laboral de la població titulada del sistema universitari català, una 

edició que destaca per la participació de totes les universitats 

catalanes, i per representar l'anàlisi més extensa d'aquest tipus feta 

mai a la Unió Europea. S'ha analitzat una població de 28.616 

persones titulades el curs 2006-2007 i una mostra de 16.182 

persones. El quart estudi d'inserció laboral s'ha elaborat a partir de 

tres enquestes:  

Titulats 2006-2007. Per analitzar la qualitat de la inserció laboral de 

la població graduada de la promoció 2006-2007 i la valoració que en 

fa, després de tres anys, de la formació rebuda. 

Doctors 2006 i 2007. Per analitzar la qualitat de la inserció laboral de la població doctorada 

que va llegir la tesi els anys 2006 i 2007 i la valoració que en fa, tres anys més tard, de la 

formació rebuda. 

Seguiment de gènere 2001. Per analitzar si hi ha diferències i desigualtats derivades del 

gènere de la població graduada, en el procés d'inserció laboral deu anys després de la 

finalització dels estudis. 

La novetat principal d'aquesta edició ha estat la incorporació del sistema universitari privat en 

l'estudi. Així, per primera vegada, l’enquesta d’inserció laboral abraça les dotze universitats que 

componen el sistema universitari català, a més de 22 centres adscrits que també s'han sumat a 

l’estudi. 

Pel que fa als resultats, el 89% de les persones graduades estan ocupades o tenen una feina 

estable per compte propi. Algunes, 3 de cada 100, continuen estudiant o no busquen feina. Es 

declaren en atur obligat el 8%, percentatge que, tot i ser alt, és molt inferior a la taxa general i 

més baix que el de les persones sense estudis universitaris d'edats equivalents. L'atur afecta 

de manera desigual segons els àmbits de coneixement: les persones titulades en Ciències de 

la Salut tenen gairebé plena ocupació; les de l’Àrea Tècnica i Ciències Socials tenen un bon 
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nivell d'inserció, mentre que les que han cursat algunes de les carreres d'Humanitats (Belles 

Arts, Geografia, Història i Filosofia) tenen una taxa d'atur més elevada. 

La meitat de les persones ocupades tenen un contracte fix i més del 80% realitzen treballs amb 

funcions pròpies d'una titulació superior, encara que no sempre lligada a la carrera universitària 

que van aportar per aconseguir l'ocupació. Aquesta dada demostra la flexibilitat de la població 

graduada, que algunes vegades duu a terme feines de nivell universitari però que no estan 

directament relacionades amb el seu àmbit de coneixement o la seva formació. Les persones 

que tenen menys adequació entre estudis i activitat laboral són les que han cursat carreres 

d'Humanitats, i són aquestes titulacions les que menys garanteixen que la feina realitzada tingui 

un nivell que exigeixi estudis universitaris (el 30%). L’adequació més gran entre estudis i 

professió es dóna a les carreres de Medicina i Infermeria. 

Una de les dades més interessants de l’enquesta és la que fa referència a la satisfacció de la 

població graduada amb la carrera cursada. El 73% de les persones enquestades tornarien a 

triar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou. Aquest percentatge oscil·la entre el 

67% de l'Àrea Tècnica i el 82% de Ciències de la Salut. Cal remarcar que la intenció de repetir 

la carrera a Humanitats és igual que a Ciències Socials i més elevada que a l'Àrea Tècnica i 

Ciències Experimentals, tot i les dades objectivament menys positives d'inserció laboral. 

1.2. Indicadors per a la visió de conjunt de les universitats catalanes 

AQU Catalunya ha treballat en l’establiment d’un catàleg d’indicadors rellevant i eficaç per als 

processos de seguiment i acreditació de títols oficials i que, addicionalment, serveixi per facilitar 

la presa de decisions dels responsables universitaris, a partir de dades rigoroses, fiables i 

contextualitzades. 

Aquests indicadors estan disponibles al web d’indicadors del desenvolupament dels 

ensenyaments de les universitats catalanes, un web estadístic que vol ser una eina polivalent 

adreçada al col·lectiu acadèmic i també a la societat en general. D’una banda, ha de permetre 

als responsables acadèmics disposar de la informació necessària per a l'anàlisi i el seguiment 

dels estudis i per a la presa de decisions, posant al seu abast informació detallada i homogènia 

de cadascun dels estudis i de la seva posició relativa respecte de la resta d'estudis de la 

universitat i del sistema universitari català. De l’altra, pretén orientar els estudiants, tant els que 

volen accedir a la universitat com els que ja hi estan matriculats, sobre l’evolució dels resultats 

acadèmics que es produeix en els estudis que els interessen. 

El web oferirà bàsicament informació de les universitats que participen en el procés de 

preinscripció: les set universitats públiques i la Universitat de Vic. Progressivament s’hi aniran 

incorporant totes les universitats que formen part del sistema universitari de Catalunya. És 

previst que estigui en funcionament a principi del 2012. 
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2. Tallers i jornades 

L’any 2011 AQU Catalunya ha organitzat tres jornades per presentar els resultats de la quarta 

enquesta d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes. Cadascuna 

d’aquestes jornades s’ha preparat tenint en compte el públic objectiu al qual estava destinada. 

Presentació dels resultats de l'estudi a les universitats catalanes 

Sala d'Actes de Via Laietana 26, Barcelona, 11 de juliol de 2011 

El propòsit d’aquesta jornada va ser difondre els resultats que alimentaran els indicadors que 

serviran posteriorment als processos de seguiment de les titulacions oficials. 

Investiga amb la base de dades d'inserció laboral dels graduats 
universitaris 

Sala d'Actes de Via Laietana 26, Barcelona, 13 de juliol de 2011 

A banda de presentar els resultats de l’enquesta, en aquesta jornada es van presentar també la 

base de dades d'inserció laboral de què disposa AQU Catalunya, el procediment per a la seva 

cessió i utilització per part de les persones i grups de recerca catalans interessats, i les línies 

prioritàries de recerca de l’Agència. 

La inserció laboral dels universitaris. El seu encaix per competir en 
l'escenari internacional 

Fundació Cercle d'Economia, c. Provença, 298, 

Barcelona, 16 de novembre de 2011 

Com a continuació de la divulgació dels resultats de 

l'enquesta 2011 d'inserció laboral, la Fundació 

Cercle d'Economia i AQU Catalunya van organitzar 

aquesta jornada amb l'objectiu de difondre a la 

societat els resultats de l'enquesta, i també d’obrir 

un debat sobre l'encaix dels universitaris en el món 

empresarial com a valor per competir en l'escenari 

internacional. 

 
Membres de la taula rodona “L’encaix dels 
universitaris en el món empresarial. Un valor per 
competir en l’escenari internacional” 
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4. INTERNACIONALITZACIÓ 

El procés de Bolonya ha situat l'eix d'internacionalització en un espai central de les universitats. 

L'establiment de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) constitueix la principal 

materialització d'aquest procés i situa el binomi qualitat-internacionalització com a prioritari en 

les accions que s'hi desenvolupen. Aquest diàleg entre qualitat i internacionalització és 

imprescindible per a l'exercici de les activitats de recerca i és d'importància emergent per a les 

activitats docents, on els màsters i els doctorats matriculen cada vegada més estudiants forans 

i tenen la voluntat de formar professionals que treballen en entorns cada vegada més 

competitius i sotmesos a requisits de qualitat internacional. Les agències de qualitat només 

poden realitzar amb èxit l'encàrrec social que tenen assumint una dimensió internacional 

notable. 

AQU Catalunya desenvolupa la seva dimensió internacional assumint diferents tipus d'activitats 

que s'agrupen en dues categories: la participació en organismes internacionals (relacions 

institucionals) i la participació en projectes internacionals. 

1. Relacions institucionals 

ENQA 

AQU Catalunya és membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) des de la seva fundació l'any 2000. Actualment l'agència catalana té 

un representant en el Consell de Direcció d'ENQA, òrgan executiu que desenvolupa les 

funcions de coordinació de l'associació europea d'agències d'assegurament de la qualitat. En 

representació d'ENQA, també ha estat present en el Comitè de Direcció del Fòrum Europeu de 

l'Assegurament de la Qualitat (EQAF) durant els anys 2010 i 2011. 

INQAAHE 

La International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) és 

una associació internacional amb més de 200 organitzacions que treballen en l'assegurament 

de la qualitat de l'educació superior, la major part agències. AQU Catalunya és membre 

d'aquesta xarxa des de l'any 1998. 
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ECA 

AQU Catalunya es va integrar l'any 2010 a l'European Consortium for Accreditation in Higher 

Education (ECA), que té per objectiu el reconeixement mutu de les decisions d'acreditació i 

d'assegurament de la qualitat. ECA desenvolupa les seves activitats mitjançant grups de treball. 

Cadascun d'aquests grups està format per representants dels organismes membres del 

consorci. 

El 2011 AQU Catalunya ha organitzat la 14a trobada general d’ECA, els dies 20 i 21 de juny, a 

l'edifici de Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra. En sessió plenària, els membres 

d'ECA van tractar les tasques relacionades amb la gestió del consorci, com ara el pressupost i 

la memòria anual, i els grups de treball van presentar el resultat, fins al moment, de la seva 

activitat. D'altra banda, es van signar acords bilaterals de reconeixement mutu entre l'OAQ 

(Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen, Suïssa) i 

l'ÖAR (Austrian Accreditation Council, Àustria), i entre l'OAQ i l'NVAO (Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie the Netherlands and Flanders, Bèlgica). 

2. Projectes internacionals 

La participació d’AQU Catalunya en projectes internacionals s’estructura en quatre àmbits 

d’actuació: la internacionalització (integració de l’assegurament de la qualitat en els processos 

d’internacionalització de les universitats), la cooperació (difusió i extensió internacional del 

model català i europeu d’assegurament de la qualitat fora de la Unió Europea), la innovació 

(dels processos d’assegurament de la qualitat en col·laboració amb altres agències) i el 

benchmarking (identificació de referents internacionals per a l’assegurament de la qualitat a 

Catalunya). 

Internacionalització 

ERANET-MUNDUS (2011-). Erasmus Mundus ERANET-MUNDUS. Projecte coordinat per la 

Universitat de Barcelona per tal d'afavorir la mobilitat i els vincles entre universitats de Rússia i 

de la Unió Europea. 

S’ha encarregat a AQU Catalunya el desenvolupament d’una metodologia específica per a 

l’avaluació externa dels programes Study Abroad de les universitats catalanes. En aquest àmbit 

s’han iniciat treballs amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Cooperació 

DIES ASEAN-QA (2011-). Joint capacity building project in Southeast Asia. Aquest projecte 

promou el desenvolupament regional dels sistemes d’assegurament de la qualitat i té com a 

objectiu principal assegurar i millorar la qualitat dels programes d'estudi i facilitar el 

reconeixement de crèdits i graus a partir d'uns principis de garantia de qualitat i estàndards, 

mitjançant l'intercanvi d'experiències. AQU Catalunya hi és present en representació d’ENQA. 

La resta de participants són: el DAAD, la Conferència de Rectors d’Alemanya (HRK), l’ASEAN 
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University Network (AUN), el Regional Centre for Higher Education and Development in 

Southeast Asia (SEAMEO RIHED) i l’Associació d’Agències del Sud-est d’Àsia (AQAN), a més 

de la Universitat de Potsdam. 

 

JISER-MED (2011-). Joint innovation and synergies in education and research. Projecte 

coordinat per la Universitat de Barcelona que té la voluntat de promoure els objectius Erasmus 

Mundus en el marc dels països de la Mediterrània i contribuir al desenvolupament d'una àrea 

euromediterrània d'educació superior i recerca. 

Les línies de treball se centren en quatre eixos: 

 Millorar els serveis i la mobilitat per a estudiants de doctorat procedents de països de la 

Mediterrània. 

 Consolidar l'assegurament de la qualitat des d'una perspectiva mediterrània. 

 Aprofundir en bones pràctiques entre recerca i educació superior. 

 Enfortir el debat polític i estratègic entre els agents dels països de la Mediterrània a 

través de l'IEMED (Institut Europeu per a la Mediterrània). 

AQU Catalunya col·labora amb ANECA en el desenvolupament de les qüestions 

d'assegurament de la qualitat. 

 

TEMPUS BiH (2007-). TEMPUS in Bosnia and Herzegovina. Programa de la Comunitat 

Europea dissenyat per donar suport a països no-membres en el desenvolupament dels seus 

sistemes d'educació superior. El projecte té com a principal objectiu desenvolupar un sistema 

d’assegurament de la qualitat universitària per a Bòsnia i Hercegovina que es basi en els 

estàndards i directrius europeus per a l’assegurament de la qualitat en l’ensenyament superior. 

AQU Catalunya hi participa com a agent formador d’avaluadors i responsables de qualitat a les 

universitats, i coordinant l’avaluació externa de set titulacions universitàries. Professors de la 

Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida i la 

Universitat Rovira i Virgili participen com a avaluadors externs en aquest projecte.  

Juntament amb AQU Catalunya, participen en aquest projecte VLOHRA (agència de Flandes) i 

les universitats de Heidelberg, Kent, Lovaina, Politecnico de Porto i Brasov. 

Innovació 

Life Long Learning (2010-). FLLLEX. The Impact of LifeLong Learning Strategies on 

Professional Higher Education. Projecte impulsat per l’EURASHE (associació de centres de 

formació superior no universitària), s’articula en forma de consorci de 24 membres de 10 països 

diferents. AQU Catalunya hi participa en representació d'ENQA. El projecte està adreçat a 

avaluar les polítiques relacionades amb la formació continuada a les institucions 

d'ensenyament superior. L’agència catalana ha liderat la preparació de la metodologia 

d'autoavaluació d'aquestes polítiques i estratègies a les universitats. 
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JOQAR (2010-). Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded. 

Projecte europeu d'ECA adreçat a promoure processos de reconeixement multilateral entre 

agències i a integrar els processos d'avaluació de programes conjunts que duen a terme les 

agències amb els de reconeixement internacional que efectuen les oficines ministerials ENIC-

NARIC. En aquest projecte s’avaluaran programes interuniversitaris europeus, un dels quals és 

coordinat per la Universitat de Barcelona.  

ETRAIN (2010-). European Training of QA Experts. Projecte d'ECA que té com a objectiu la 

formació d'experts en assegurament de la qualitat mitjançant l'intercanvi d'experiències. 

Benchmarking 

QPP (2011-). Quality Procedures in European Higher Education: Visions for the future. Tercera 

anàlisi europea d'ENQA sobre processos de garantia externa de la qualitat en l'ensenyament 

superior. Aquesta anàlisi, coordinada per AQU Catalunya, s'adreça a identificar quina és 

l'orientació a l'usuari dels processos d'avaluació externa i a explorar quines poden ser les 

prioritats en aquest camp a escala europea. AQU Catalunya ja va participar en la segona edició 

d'aquest programa (2007). 
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5. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I 
COMUNICACIÓ 

1. Avaluació d’AQU Catalunya d’acord amb els estàndards i 
directrius europeus 

El reconeixement de les agències en l'àmbit europeu passa pel compliment dels estàndards i 

directrius europeus ESG i cal que les agències superin, cada cinc anys, una avaluació basada 

en els ESG per esdevenir membres d'ENQA i formar part del registre EQAR.  

ENQA ha acceptat coordinar la segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya. La 

voluntat de l'Agència a l'hora de sotmetre's de nou al procés d'avaluació externa internacional 

de la qualitat és doble: d'una banda, mantenir la qualificació de la primera avaluació 

internacional del 2007 i, de l'altra, disposar d'un instrument útil per avançar en la millora 

contínua de les seves activitats des d'una perspectiva internacional. 

ENQA té establerts dos tipus d’avaluació: tipus A i tipus B. En la primera només es valoren les 

activitats d’avaluació externa cíclica de la qualitat dels ensenyaments universitaris (tant si es 

realitza a través d’avaluació de programes o d’institucions), mentre que en la segona s’obre la 

possibilitat a avaluar altres processos que les agències duen a terme. 

AQU Catalunya ha sol·licitat l’avaluació tipus B, com ja va fer l’any 2007, amb l’objectiu de 

sotmetre també a valoració, i a recomanacions de millora, els processos d’avaluació del 

professorat universitari. 

El procés d'avaluació ha començat el tercer trimestre del 2011 amb la confecció de l'informe 

d'autoavaluació. Es preveu que l'aprovació de l'informe definitiu es faci durant el mes de març 

del 2012. Un cop aprovat, serà tramès als membres del comitè d'avaluació externa 

internacional que ENQA designi, per tal d'organitzar durant la primavera del 2012 la visita a 

AQU Catalunya. 

Superar positivament l'avaluació externa facilita acords de reconeixement mutu de les 

avaluacions dutes a terme per l'Agència amb altres agències i institucions nacionals i 

internacionals. El cas més evident és la possibilitat que AQU Catalunya té, d'acord amb la 

regulació de l'Estat, de desenvolupar els processos de verificació de les titulacions 

universitàries oficials. Solament les agències autonòmiques que hagin superat l'avaluació 

externa internacional, siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites en el registre 

EQAR poden realitzar la funció de verificació. 



 

 

38 Memòria d’activitats 2011  

 

2. Òrgans de govern i d’avaluació 

El Consell de Direcció d’AQU Catalunya s’ha reunit per supervisar les actuacions de l’Agència, 

aprovar-ne la Memòria anual, l’avantprojecte de planificació d’activitats i de pressupost, la nova 

política de qualitat i seguretat de la informació i el calendari anual per a la realització dels 

processos d’avaluació del Marc VSMA. La Comissió Permanent s’ha reunit per ser informada i 

supervisar les activitats de l’Agència. 

La Comissió d’Avaluació de la Qualitat s’ha reunit per ser informada i supervisar els treballs que 

s’han dut a terme amb relació a l’avaluació de les titulacions oficials del sistema universitari 

català i el calendari d’avaluació de cara als pròxims anys. La CAQ ha aprovat el material 

metodològic referent a la verificació i el seguiment dels títols i a l’avaluació dels centres que 

ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya, i també la publicitat dels informes d’avaluació 

d’AQU Catalunya. 

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador s’ha reunit per supervisar les 

tasques realitzades per les comissions específiques i per treballar en el concepte de docència 

reglada, per adequar els criteris d’algunes comissions específiques, per millorar la motivació 

dels informes desfavorables i per aprovar les convocatòries d’avaluació del professorat lector i 

col·laborador. 

La Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha reunit per supervisar les tasques dutes a terme per 

les comissions específiques, per millorar aspectes del procés d’avaluació i per aprovar les 

convocatòries d’avaluació de la recerca i de la recerca avançada. 

3. Òrgans assessors 

La Comissió d’Estudiants s’ha reunit per tractar del procés de verificació de les titulacions 

oficials i l’actuació dels estudiants en les comissions específiques d’avaluació, per analitzar la 

informació que s’ha de fer pública en el procés de seguiment i per supervisar el 

desenvolupament del programa de cursos orientats a formar l'estudiantat universitari en matèria 

de qualitat universitària. 

4. Universitats catalanes i agents socials 

AQU Catalunya ha mantingut diferents reunions amb representants de les universitats 

catalanes i dels agents socials. 

Concretament, s’ha reunit amb els vicerectors i vicerectores responsables de qualitat i 

ordenació acadèmica per tractar dels processos de verificació i modificació de les titulacions 

oficials i el seu calendari, i dels títols propis, i també per presentar el web d’indicadors del 

desenvolupament dels programes de formació. 

Així mateix, s’ha reunit amb els vicerectors i vicerectores de recerca i doctorat per presentar la 

Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat. 

També s’ha reunit amb els vicerectors i vicerectores de professorat per fer el seguiment del 

programa DOCENTIA. 
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5. Comunicació 

Publicacions 

AQU Catalunya ha editat una desena de publicacions, que corresponen a les guies d’avaluació 

dels processos de verificació de les propostes de titulacions oficials, les guies de seguiment de 

les titulacions, les guies dels centres que ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya, i 

l’informe de resultats de la quarta enquesta d’inserció laboral de la població graduada de les 

universitats catalanes (vegeu l’annex 3). 

Web  

El web d’AQU Catalunya és l’instrument principal de comunicació de les activitats de l’Agència. 

AQU Catalunya ha mantingut actualitzat el seu web, el qual té 2.340 pàgines —de les quals 

872 són en català, 857 en castellà i 611 en anglès—, 954 imatges i 2.867 documents.  

S’ha consolidat el nombre de visites al web per sobre de les 107.000, i els documents han 

registrat més de 73.000 accessos. Els més consultats han estat els documents relacionats amb 

els processos d’avaluació del professorat universitari.  

D’altra banda, AQU Catalunya ha desenvolupat una aplicació específica per a la publicació dels 

informes d'avaluació externa dels programes de formació i de les institucions. En aquest web 

es poden trobar els informes d'avaluació dels ensenyaments, d'una banda, i dels centres i les 

universitats, de l'altra, elaborats per l'Agència posteriorment a l'any 2008. L'accés als informes 

de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o 

per universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom 

o per universitat. Un cop seleccionat un ensenyament, un centre o una universitat, s'accedeix a 

una fitxa amb la informació bàsica i els informes d'avaluació associats. 

elButlletí 

S’han confeccionat els sis números d’elButlletí corresponents  

—núm. 52 a 57—, la publicació periòdica d’AQU Catalunya 

que té per objectiu ampliar informació sobre les activitats i els 

projectes que duu a terme i recollir l’opinió de les persones 

que hi participen. Els butlletins s’han fet arribar a les més de 

5.700 persones que hi estan subscrites —5.088 en llengua 

catalana, 512 en llengua castellana i 141 en llengua anglesa. 

 



 

 

40 Memòria d’activitats 2011  

 

Gràfic 19. Estructura de les persones subscrites a elButlletí 2011 

 

 

Mitjans de comunicació 

L’Agència ha convocat una roda de premsa per presentar els resultats de la quarta enquesta 

d’inserció laboral a la població graduada de les universitats catalanes. El president d'AQU 

Catalunya, Joaquim Prats, acompanyat del director de l'Agència, Josep A. Ferré, i de la 

vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, Núria Basi, van ser els 

encarregats d’atendre els mitjans de comunicació. 

Durant el 2011 s’han generat 28 citacions d’AQU Catalunya a la premsa i aparicions en mitjans 

audiovisuals. 
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6. ORGANITZACIÓ INTERNA 

1. Rendició de comptes i qualitat interna 

AQU Catalunya desenvolupa les seves activitats a partir d’una planificació anual que aprova el 

Consell de Direcció. Aquest document concreta el pla estratègic de l'Agència en activitats i 

projectes. Les activitats realitzades i els resultats obtinguts es recullen a la memòria d'activitats 

anual, també aprovada pel Consell de Direcció. L’any 2011 s’ha finalitzat i publicat la Memòria 

d’activitats 2010. 

1.1. Sistema intern de qualitat i de seguretat de la informació 

AQU Catalunya ha revisat la seva política de qualitat i hi ha integrat la seguretat de la 

informació. La qualitat i la seguretat de la informació són aspectes estratègics per la millora 

contínua del desenvolupament de les activitats de l'Agència. 

Els compromisos envers la qualitat comprenen: 

 L'avaluació externa d’AQU Catalunya d'acord amb els estàndards europeus de qualitat, 

amb l'objectiu d'alinear l'entitat amb l'EEES. 

 El sistema intern de gestió de la qualitat, basat en la norma internacional de gestió de la 

qualitat ISO 9001. 

Els compromisos envers la seguretat inclouen: 

 L'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, amb 

l'objectiu de vetllar pels interessos i drets dels usuaris dels serveis de l'Agència. 

 El compliment de la legislació vigent referent a protecció de dades de caràcter personal, de 

propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altra que sigui d'aplicació a les activitats de 

l'Agència. 

 L'establiment de les condicions de confiança en l'ús dels mitjans electrònics i la prestació 

continuada dels serveis mitjançant uns sistemes d'informació que compleixin la legislació i 

els estàndards de seguretat vigents. 

Per donar resposta a la nova política de qualitat i de seguretat de la informació, el Comitè de 

Qualitat de l’Agència es diu ara Comitè de Qualitat i Seguretat, i s’ha creat el Comitè de 

Seguiment de Seguretat. 
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AQU Catalunya ha superat satisfactòriament l'auditoria externa corresponent al segon 

seguiment de la certificació ISO 9001:2008. El procés d'avaluació de la qualitat universitària, 

que inclou l'avaluació institucional i l'avaluació del professorat universitari, constitueix l'abast de 

la certificació. 

En l'informe de l'auditoria externa cal remarcar l'absència de no-conformitats, ni majors ni 

menors, i la valoració molt positiva de la tasca feta durant l'últim any. Entre els punts forts que 

l'auditoria ha detectat destaquen el Programa Experimental de Seguiment de Titulacions 

Oficials i el procés d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes. 

La norma ISO 9001:2008, reconeguda internacionalment, conté directrius que permeten a 

qualsevol usuari dissenyar i implantar un sistema de gestió de la qualitat a mida, orientat a 

l'assegurament de la qualitat del producte o servei i a augmentar la satisfacció d'usuaris o 

clients. 

2. Tecnologies de la informació i la comunicació 

En l’àmbit de la informàtica de gestió, AQU Catalunya ha desplegat les accions següents: 

 Web de publicació d’informes. S’ha desenvolupat i implantat un web per a la publicació 

dels informes d’avaluació que l’Agència elabora en el marc dels diferents programes 

d’avaluació de les titulacions, els centres i les universitats del sistema universitari 

català. S’han integrat les dades d’institucions i titulacions amb les del portal “Què i per 

què estudiar a les universitats catalanes?” de la Generalitat de Catalunya. 

 Extranet de seguiment. S’ha implantat una nova versió de l’extranet d’AQU Catalunya 

per tal de gestionar el programa de seguiment de les titulacions universitàries del Marc 

VSMA. 

 Web d’indicadors del desenvolupament dels ensenyaments de les universitats 

catalanes. S’ha participat en la definició, la contractació i el seguiment del web 

d'indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi de les titulacions. 

 Nou portal d’AQU Catalunya. S’han definit les bases del nou portal d’AQU Catalunya, 

que inclourà la gestió dels processos derivats de l’avaluació de titulacions i institucions, 

així com de l’acreditació del professorat i de la gestió d’experts. Se n’ha iniciat el 

desenvolupament en el marc d’una nova metodologia de gestió del projecte, que està 

previst que tingui una durada de tres anys. 

 Intranet d’AQU Catalunya. S’ha iniciat el projecte de migració tecnològica de la intranet, 

que inclou el traspàs de tots els continguts, nous desenvolupaments per als circuits de 

creació de tràmits i projectes, així com la incorporació de les noves funcionalitats de 

l’eina. 

 Portal d’enquestes d’inserció laboral. S’han dut a terme millores i noves funcionalitats 

per tal d’adaptar el portal d’enquestes d’inserció laboral als nous requeriments de la 

quarta edició de l’estudi realitzat durant el 2011. 
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 Altres. S’han fet millores al portal de gestió del pla d’activitats i càrregues horàries i 

també al portal de peticions i al web d’AQU Catalunya. 

 

En l’àmbit de la informàtica de sistemes, s’han dut a terme les accions següents: 

 Xarxa segura. S’ha reestructurat i s’ha assegurat tota la xarxa d’AQU Catalunya 

incorporant-hi un tallafoc centralitzat que gestiona les polítiques d’accés i connectivitat. 

 Servidor de correu. S’ha migrat el correu corporatiu a la nova plataforma tecnològica i 

també s’ha implantat el servidor de correu intern com a emmagatzemament de l’històric 

de correus. 

 Equips portàtils. S’ha seguit treballant en la migració dels equips de sobretaula cap a 

equips portàtils per afavorir la mobilitat, juntament amb una nova versió del sistema 

operatiu. 

 Documentació. S’ha iniciat el procés de documentació de tota la infraestructura d’AQU 

Catalunya, que engloba maquinari, serveis i processos. 

 Altres. S’han realitzat les actualitzacions necessàries per mantenir les infraestructures 

tecnològiques completament actualitzades, segures i dimensionades. 

3. Recursos humans 

A més a més del director i del gerent, el personal de l’Agència està format per 41 persones, 31 

dones i 10 homes, amb una mitjana d’edat de 37,2 anys, de les quals 26 tenen un contracte fix, 

14 d’interinitat i 1 d’obra i servei. 

Durant l’any, AQU Catalunya ha tingut el suport d’un coordinador d’innovació i 

desenvolupament metodològic i d’un assessor en matèria d’avaluació. I també la col·laboració 

de quatre estudiantes en pràctiques, per mitjà dels convenis universitaris i de centres de 

formació professional respectius. 

Des de l’any 2011 l’Agència disposa d’una plataforma informàtica per al registre i el seguiment 

de les càrregues horàries dels diferents projectes que es desenvolupen. A principi d’any es fa 

una planificació anual dels recursos humans necessaris per al desenvolupament de projectes i 

activitats i, trimestralment, se’n fa un seguiment. 

D’acord amb la Instrucció 1/2011 per a l’aplicació de les mesures específiques en matèria de 

personal previstes en el Decret 109/2011, d’11 de gener, l’Agència ha reduït la despesa de 

personal en un 6% i el nombre d’efectius de personal en un 5%. En aquest punt cal destacar 

que, al llarg del 2011, deu persones han gaudit de permisos per maternitat o paternitat. Aquests 

permisos no han estat coberts, excepte en els casos en què han coincidit dues o més persones 

en la mateixa àrea o unitat i aleshores s’han cobert exclusivament durant el període de baixa. 

D’altra banda, s’ha desenvolupat el Pla de formació per al 2011, per reforçar les competències i 

els coneixements del personal per al desenvolupament òptim de les tasques assignades. Per 
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tal de poder cobrir les necessitats de l’Agència a curt i mitjà termini, s’ha redissenyat el Pla de 

formació i s’ha estructurat en una política i un reglament, que tenen una vigència de quatre 

anys (2011-2015), i en un catàleg d’accions anuals. La política està estretament vinculada a la 

visió estratègica d’AQU Catalunya i defineix els aspectes principals de la formació. El reglament 

és un recull de les normes i l’àmbit d’aplicació de la formació. Finalment, el catàleg conté el 

conjunt d’accions formatives previstes per a l’any (natural) en curs. 

L’any 2011 tot el personal de l’Agència ha realitzat alguna activitat formativa i s’han dut a terme 

30 accions formatives programades. 

Al llarg de l’exercici, s’han desenvolupat les accions que anualment es planifiquen en matèria 

de prevenció de riscos laborals i s’han realitzat les accions necessàries pel que fa a la 

vigilància de la salut del personal de l’Agència.  

AQU Catalunya també ha gestionat la bona aplicació dels beneficis socials de què gaudeix, 

com són els ajuts al menjador i el fons d’acció social. Respecte del pla de pensions, no s’hi han 

fet aportacions, d’acord amb la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2011. 

4. Gestió econòmica i comptable 

L’exercici econòmic 2011 s’ha caracteritzat per l’esforç per optimitzar els recursos, mitjançant la 

negociació amb proveïdors i la millora de l’eficiència en el desenvolupament dels projectes, i 

per incrementar els ingressos, amb la recerca de noves fonts de finançament, a fi de dur a 

terme les màximes activitats possibles. Cal destacar que fins al mes de juliol no es van aprovar 

els pressupostos de l’exercici 2011, amb una minoració de les transferències corrents i de 

capital rebudes del departament competent en matèria d’universitats d’un 12,78% i un 10%, 

respectivament, amb relació a l’any anterior. 

AQU Catalunya ha aplicat la Instrucció 1/2011 de mesures específiques en matèria de personal 

previstes en el Decret 109/2011, d’11 de gener, que consistia, entre d’altres, en la reducció de 

la despesa de personal. Així mateix, s’ha aplicat l’Acord de Govern de 15 de novembre de 2011 

i la Instrucció de 16 de novembre de 2011, que estableixen la reducció de l’import de la paga 

extraordinària del mes de desembre als càrrecs directius. 

D’altra banda, s’ha consolidat el seguiment del pressupost per projectes, cosa que ha permès 

identificar els recursos utilitzats en els projectes i les activitats d’AQU Catalunya establerts en la 

planificació d’activitats anual, i també fer-ne el seguiment trimestral a fi de detectar les 

possibles desviacions i, d’aquesta manera, prendre mesures per millorar la gestió dels recursos 

econòmics de l’Agència. 

Durant els mesos d’octubre a desembre ha tingut lloc l’auditoria econòmica corresponent a 

l’exercici 2010, realitzada per una empresa externa adjudicada per la Subdirecció General de 

Control d’Empreses i Entitats Públiques de la Intervenció General de la Generalitat de 

Catalunya. L’única excepció detectada en l’informe d’auditoria emès s’ha resolt el gener del 

2012. L’informe també indica que ha millorat el control intern respecte de l’exercici anterior.  
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L’Agència ha realitzat les rendicions de comptes periòdiques a la Direcció General de Política 

Financera, a la Intervenció General, a la Direcció General d’Universitats i a la Secretaria 

General del Departament d’Economia i Coneixement, i també a la Sindicatura de Comptes. 

El pressupost definitiu per al 2011 ha estat el següent: 

 

Taula 24. Ingressos definitius 2011 

Drets reconeguts. Ingressos Pressupost inicial Drets liquidats 

Taxes, venda de béns i serveis 65.210,00 61.051,36 

Transferències corrents 2.981.170,42 3.005.573,23 

Ingressos patrimonials 44,00 2.761,86 

Variació d’actius financers 88.935,74 88.935,74 

Total 3.135.360,16 3.158.322,19 

 

Taula 25. Despeses definitives 2011 

Obligacions reconegudes. Despeses Pressupost inicial Obligacions liquidades 

Remuneracions de personal 1.769.079,82 1.852.385,21 

Despeses de béns corrents i de serveis 1.268.764,60 1.221.844,48 

Despeses financeres 10,00 21,99 

Transferències corrents 8.570,00 39.890,40 

Inversions reals 88.935,74 88.342,63 

Total 3.135.360,16 3.202.484,71 

 

La despesa aplicada en la liquidació del pressupost de despesa a cadascun dels eixos 

estratègics ha estat la següent: 

 

Taula 26. Despeses definitives 2011 per eixos 

Eix estratègic Import en € % sobre el pressupost 

I. Qualitat docent 667.052,90 20,83 

II. Qualitat del professorat 513.318,02 16,03 

III. Generació de coneixement 329.379,28 10,29 

IV. Internacionalització 73.887,28 2,31 

V. Direcció estratègica i comunicació 274.322,70 8,57 

VI. Organització interna 1.344.485,13 41,97 

Total 3.202.445,33 100,00 
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5. Activitat jurídica 

5.1. Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i Esquema Nacional 
de Seguretat (ENS) 

AQU Catalunya ha revisat el diagnòstic del grau de compliment de la LOPD i ha redefinit els 

fitxers de dades de caràcter personal per inscriure’ls a l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades (APDCAT). També s’ha revisat el pla d’adequació a l’ENS, tal com estableix la 

normativa per als processos d’avaluació del professorat i de les titulacions oficials. 

5.2. Activitat jurídica 

Algunes de les activitats d’AQU Catalunya es concreten mitjançant la signatura del conveni 

oportú que delimita l’abast de l’activitat que s’ha de realitzar, o amb la publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de les resolucions dels òrgans pertinents, que informen 

de les convocatòries d’avaluació. Els edictes informen sobre l’emissió de les avaluacions 

d’aquests òrgans (vegeu l’annex 4). 
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ANNEX 1: MEMBRES 

ÒRGANS DE GOVERN 

Presidència 

El president o presidenta és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona 

titular del departament competent en matèria d’universitats, entre personalitats de prestigi 

reconegut en l’àmbit universitari, per un període de quatre anys, renovable. Li són pròpies, 

entre d’altres, les funcions de vetllar per l’assoliment dels objectius fixats, exercir la 

representació institucional d’AQU Catalunya i informar el Govern de la Generalitat i el 

Parlament de Catalunya sobre les activitats de l’Agència. 

 Joaquim Prats Cuevas (Universitat de Barcelona) 

Consell de Direcció 

El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern d’AQU Catalunya i pot actuar en Ple o en 

Comissió Permanent. Les funcions principals que exerceix són l’aprovació del pla d’activitats, 

del pressupost, de la memòria anual i dels reglaments d’ordre intern, i també l’avaluació 

periòdica de l’activitat de l’Agència. 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya) 

 Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona) 

 Ana Ripoll Aracil (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Antoni Giró Roca (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Maria Geli de Ciurana (rectora de la Universitat de Girona) 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) fins al 15/05/2011 

 Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida) des del 15/05/2011 

 Francesc Xavier Grau (rector de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Imma Tubella Casadevall (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya) 

 Esther Giménez-Salinas Colomer (rectora de la Universitat Ramon Llull) 

 Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic) 

 Pere Alavedra Ribot (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 

 Joaquim Coello Brufau (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona) 
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 Alícia Granados Navarrete (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Albert Bou Vilanova (president del Consell Social de la Universitat de Girona) 

 Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 

 Àngel Cunillera Zárate (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Enric Argullol Murgadas (acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Gemma Rigau Oliver (acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Maria Pau Ginebra Molins (acadèmica de la Universitat Politènica de Catalunya) 

 Josep Ribas Seix (director general d’Universitats) fins al 18/10/2011 

 Lluís Jofre Roca (director general d'Universitats) des del 18/10/2011 

 Joan Roca Acín (director general de Recerca) fins al 18/10/2011 

 Josep Maria Martorell Rodon (director general de Recerca) des del 18/10/2011 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó (presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat 

Col·laborador d’AQU Catalunya) 

 Joan Rodés Teixidor (president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya) 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) 

Comissió Permanent 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya) 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la Universitat Pompeu Fabra) fins al 02/05/2011 

 Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona) des del 02/05/2011 

 Anna Maria Geli de Ciurana (rectora de la Universitat de Girona) fins al 02/05/2011 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

des del 02/05/2011 

 Alícia Granados Navarrete (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) fins al 02/05/2011 

 Àngel Cunillera Zárate (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) des del 

02/05/2011 

 Maria Pau Ginebra Molins (acadèmica de la Universitat Politènica de Catalunya) 

 Josep Ribas Seix (director general d’Universitats) fins al 18/10/2011 

 Lluís Jofre Roca (director general d'Universitats) des del 18/10/2011 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) 

Direcció 

El director o directora assumeix la Direcció d’AQU Catalunya i la representació plena del 

Consell de Direcció en relació amb l’execució dels acords que aquest òrgan adopti. El director o 
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directora és designat per la persona titular del departament competent en matèria 

d’universitats, escoltat el Consell de Direcció, per un període de quatre anys, prorrogable per 

dues vegades. Li són pròpies, entre d’altres, les funcions de dirigir, organitzar, gestionar i 

inspeccionar els serveis de l’Agència d’acord amb les directrius del Consell de Direcció, 

executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent, i tenir 

la representació legal d’AQU Catalunya. 

 Josep Anton Ferré Vidal (Universitat Rovira i Virgili) 

ÒRGANS D’AVALUACIÓ 

Comissió d’Avaluació de la Qualitat 

La CAQ és un òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya i té atribucions en l’avaluació 

institucional de la qualitat dels ensenyaments, les activitats, els serveis i la gestió i en el camp 

de la certificació i l’acreditació institucional de títols, centres i sistemes enfocats cap al nou 

EEES, com també en la valoració de mèrits individuals docents del professorat. Així mateix, 

vetlla per l’aplicació correcta del conjunt d’instruments i de processos d’assegurament de la 

qualitat que AQU Catalunya efectua a escala institucional, i també per la seva projecció i 

millora, alhora que facilita la cooperació i l’intercanvi amb altres institucions d’àmbit estatal i 

internacional. 

La CAQ ha dut a terme les seves activitats a partir de cinc comissions específiques pròpies per 

àmbits de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de 

la Salut, i Enginyeria i Arquitectura), que s’encarreguen de l’avaluació dels processos definits 

en el Marc VSMA de les titulacions oficials, i de la Comissió Específica per a la Valoració dels 

Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI). 

 Josep Anton Ferré Vidal, president (Universitat Rovira i Virgili) 

 Oriol Amat Salas (Universitat Pompeu Fabra) des del 10/01/2011 fins al 04/07/2011 

 Manel Armengol Carrasco (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 10/01/2011 

 Nekane Balluerka Lasa (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 Antoni Blanc Altemir (Universitat de Lleida) des del 04/07/2011 

 Josep Maria Brucart Marraco (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 14/05/2011 

 Xavier Correig Blanchar (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/01/2011 

 Elisabeth Fiorioli (ÖAR - Austrian Accreditation Council) des del 10/01/2011 

 Dominic Keown (University of Cambridge) des del 10/01/2011 

 Peter Kraus (University of Helsinki) des del 10/01/2011 

 Hélène Lamicq (Université Paris-Est Créteil) des del 10/01/2011 

 Elena Larrauri Pijoan (Universitat Pompeu Fabra) des del 04/07/2011 

 Francisco M. López Palomeque (Universitat de Barcelona) des del 10/01/2011 

 Francisco Marques Truyol (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 10/01/2011 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 
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Comissió específica d'Arts i Humanitats 

 Francisco M. López Palomeque, president (Universitat de Barcelona) 

 Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela) 

 Carlos Reyero Hermosilla (Universitat Pompeu Fabra) 

 Rosa M. Ricomà Vallhonrat (directora del Museu d'Art Modern de Tarragona) 

 Xavier Rios Tubau (Universitat de Barcelona)  

 Vicent Salvador Liern (Universitat Jaume I) 

 Esther Adot Giménez, secretària (AQU Catalunya) 

 Núria Comet Señal, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica de Ciències Socials i Jurídiques 

 Oriol Amat Salas, president (Universitat Pompeu Fabra) fins al 04/07/2011 

 Elena Larrauri Pijoan, presidenta (Universitat Pompeu Fabra) des del 04/07/2011 

 Meritxell Arderiu Antonell (Generalitat de Catalunya) 

 Àdam Bertran Martínez (Universitat de Girona) 

 Josep M. Loza Xuriach, professional (Consorci de Salut i Social de Catalunya) 

 David Molina Moya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Guillermo Orozco Pardo (Universidad de Granada) 

 José Vicente Peña Calvo (Universidad de Oviedo) 

 Juan José Perona Páez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Flor Sánchez Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) 

 Joana M. Seguí Pons (Universitat de les Illes Balears) 

 Jordi Suriñach Caralt (Universitat de Barcelona) 

 Ester Martínez Ros (Universidad Carlos III de Madrid) 

 Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya) 

 Esther Huertas Hidalgo, secretària (AQU Catalunya) 

 Anna Prades Nebot, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica de Ciències 

 Francisco Marques Truyol, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carmen Cámara Rica (Universidad Complutense de Madrid) 

 Joan Fibla Palazón (Universitat de Lleida) 

 Josep Flores Bados (AGBAR) 

 Rosa del Hoyo Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Alberto Marcos Vallaure (Universidad de Oviedo) 

 Juan J. Nuño Ballesteros (Universitat de València) 

 Josep Manel Torres, secretari (AQU Catalunya) 
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Comissió específica de Ciències de la Salut 

 Manel Armengol Carrasco, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 David Ballester Ferrando (Universitat de Girona) 

 Gemma Espigares Tribó (Universitat de Lleida) 

 Javier González Gallego (Universidad de León) 

 Laura Sampietro Colom (Hospital Clínic) 

 Maite Verde Arribas (Universidad de Zaragoza)  

 Esther Adot Giménez, secretària (AQU Catalunya) 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió específica d'Enginyeria i Arquitectura 

 Xavier Correig Blanchar, president (Universitat Rovira i Virgili) 

 César Luis Valdés Álvarez (SECOT, Séniors Españoles de Cooperación Técnica) 

 Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull) 

 Glòria Perona Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Juan José Sendra Salas (Universidad de Sevilla) 

 Caterina Cazalla Lorite, secretària (AQU Catalunya) 

 Carme Edo Ros, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals 

La CEMAI s’encarrega de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal 

docent i de recerca funcionari i contractat, per a l’assignació dels complements retributius 

d’acord amb els articles 55 i 69 de la LOU, de l’acreditació dels sistemes i els procediments 

d’avaluació de la qualitat de les universitats que es refereixen a la funció docent del 

professorat, i de l’emissió d’informes de valoració i d’avaluació dels mèrits individuals. 

 Josep Maria Brucart Marraco, president (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 30/06/2011 

 Antoni Blanc Altemir, president (Universitat de Lleida) des del 04/07/2011 

 Joan Carbonell Manils (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 25/10/2011 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya) fins al 24/10/2011 

 Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid) 

 Manuela Hidalgo Muñoz (Universitat de Girona) des del 25/10/2011 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona) fins al 02/01/2011 

 Antonio Michelena Barcena (Universitat de Lleida) fins al 24/10/2011 

 Artur Parcerisa Aran (Universitat de Barcelona) des del 25/10/2011 

 Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra) des del 25/10/2011 

 Annick Rey (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, França) fins 

al 24/10/2011 

 Antonio Vernet Peña (Universitat Rovira i Virgili) des del 25/10/2011 
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 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador 

La CLiC, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té atribucions en l’emissió 

d’informes per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador per part de les 

universitats catalanes i en l’establiment dels criteris generals d’avaluació per a l’emissió 

d’informes i el règim de la seva publicitat. Per a l’exercici de les seves funcions, la CLiC treballa 

a partir de sis comissions específiques per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències 

Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i 

Arquitectura.  

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ramon Agustí Comes (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Juan Jesús Donaire Benito (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Montserrat Giralt Batista (Universitat Rovira i Virgili) 

 Jacint Jordana Casajuana (Universitat Pompeu Fabra) 

 Lluís Payrató Giménez (Universitat de Barcelona) 

 Antonio Zorzano Olarte (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Humanitats 

 Lluís Payrató Giménez, president (Universitat de Barcelona) 

 Aurora Bel Gaya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Roberto Fernández Díaz (Universitat de Lleida) fins al 17/05/2011 

 Jesús Hernández Reynes (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Víctor Martínez Gil (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Carme Muñoz Lahoz (Universitat de Barcelona) 

 Mary Josephine Nash (Universitat de Barcelona) 

 Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona) 

 Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgili) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Socials 

 Jacint Jordana Casajuana, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Germà Bel Queralt (Universitat de Barcelona) 

 Ferran Cerdà Albero (Universitat Pompeu Fabra) 

 Rafel Crespí Cladera (Universitat de les Illes Balears) 

 Javier Díaz Noci (Universitat Pompeu Fabra) 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

http://www.aqu.cat/doc/doc_29869119_1.pdf
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 Begoña Gros Salvat (Universitat Oberta de Catalunya) des del 09/05/2011 

 Darío Páez Rovira (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 Ignacio Sánchez Cuenca (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales – Fundación Juan 

March) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències 

 Juan Jesús Donaire Benito, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Díaz González (Universitat Rovira i Virgili) 

 David Manuel Gómez Gras (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 17/05/2011 

 Xavier Jarque Ribera (Universitat de Barcelona) 

 Anna Roglans Ribas (Universitat de Girona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències de la Vida 

 Antonio Zorzano Olarte, president (Universitat de Barcelona) 

 Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra) 

 Hipólito Medrano Gil (Universitat de les Illes Balears) 

 Mauro Santos Maroño (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 María Jesús Uriz Lespe (Centre d’Estudis Avançats de Blanes) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Montserrat Giralt Batista, presidenta (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Aligué Alemany (Universitat de Barcelona) des del 26/04/2011 

 Oriol Bachs Valldeneu (Universitat de Barcelona) fins al 25/04/2011 

 Anna Maria Bassols Teixidó (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Guarro Artigas (Universitat Rovira i Virgili) fins al 25/04/2011 

 Àngel Rodríguez Pozo (Universitat de Lleida) des del 26/04/2011 

 Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 Ramon Agustí Comes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Alícia Casals Gelpí (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joan Ramon Casas Rius (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Ignasi Colominas Ezponda (Universidade da Coruña) fins al 21/06/2011 

 Nuria Martínez Navarrete (Universitat Politècnica de València) fins al 03/09/2011 
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 Elvira Mayordomo Cámara (Universidad de Zaragoza) 

 Jaime Navarro Casas (Universidad de Sevilla) des del 05/09/2011 

 Xesús Antón Nogueira Garea (Universidade da Coruña) des del 22/06/2011 

 Miquel Oliver Riera (Universitat Pompeu Fabra) 

 Carmen Rodríguez Liñán (Universidad de Sevilla) 

 Joan Salvadó Rovira (Universitat Rovira i Virgili) des del 12/09/2011 

 Antonio Valdovinos Bardají (Universidad de Zaragoza) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Avaluació de la Recerca 

La CAR, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té competències en l’emissió de les 

acreditacions de recerca i de recerca avançada, en l’avaluació de l’activitat que fa el personal 

investigador, en la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i de recerca 

funcionari i contractat, per a l’assignació de complements retributius d’acord amb els articles 55 

i 69 de la LOU, i en l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i de recerca de les 

universitats privades. La CAR duu a terme la seva activitat mitjançant comissions amb funcions 

d’informe, proposta i recomanació per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències Socials, 

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. 

 Joan Rodés Teixidor, president (Universitat de Barcelona) 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona)  

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) 

 Ramon Alcubilla González (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 26/04/2011 

 Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Francesc Cardellach López (Universitat de Barcelona) 

 Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Teresa Espinal Farré (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona) des de l’1/01/2011 

 Emili Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) 

 Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) 

 Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

http://www.aqu.cat/doc/doc_38152364_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27684051_1.pdf
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Comissió d’Humanitats 

 Teresa Espinal Farré, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Ramon Jansana Ferrer (Universitat de Barcelona) 

 Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) 

 Mercè Roca Roumens (Universitat de Barcelona) 

 Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Socials 

 Miquel Martínez Martín, president (Universitat de Barcelona) des de l’1/01/2011 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) 

 Jordi Caballé Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 12/05/2011 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Grifeu Pinsach (Universitat Pompeu Fabra) 

 Santiago Mir Puig (Universitat de Barcelona) 

 Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Maria Tous Ral (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències 

 Maria Dolors Baró Mariné, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) 

 Wenceslao González Manteiga (Universidade de Santiago de Compostela) 

 Jesús Navarro Faus (IFIC, CSIC – Universitat de València) 

 María del Carmen Puerta Vizcaíno (Universidad de Cádiz) 

 Joan de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències de la Vida 

 Roser González Duarte, presidenta (Universitat de Barcelona) 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona) 

 Claudi Miquel Cuchillo Foix (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Leopoldo García Sancho (Universidad Complutense de Madrid) 

 Ferran Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona) 

http://www.aqu.cat/doc/doc_57726333_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_86003321_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_43022231_1.PDF
http://www.aqu.cat/doc/doc_22402715_1.pdf
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 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Francesc Cardellach López, president (Universitat de Barcelona) 

 Lisardo Boscá Gomar (Instituto de Investigaciones Biomédicas, Madrid) 

 Mireia Duñach Masjuan (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Vicent Fonollosa Pla (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 26/05/2011 

 Francisco Gudiol Munté (Universitat de Barcelona) 

 Emilio Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Vicente Vicente García (Universidad de Murcia) fins al 26/05/2011 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura 

 Joaquim Casal Fàbrega, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Ramon Alcubilla González (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 26/04/2011 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Pilar Carbonero Zalduegui (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Jaime Domínguez Abascal (Universidad de Sevilla) 

 Antonio Marí Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Muntañola Thomberg (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Rafael Serra Florensa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

ÒRGANS ASSESSORS 

Comissió d'Estudiants 

La Comissió d'Estudiants treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en 

les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya, assessora l'Agència en aquells projectes que tenen 

un impacte directe sobre el col·lectiu de l'estudiantat, i participa en l'elaboració d'estudis 

d'interès per a aquest col·lectiu. 

 Josep A. Ferré Vidal, president (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ) 

 Albert Botta Orfila, fins al 30/09/2011 

 Òscar Castillo Muñoz 

 Albert Claret Fernández, fins al 30/09/2011 

 Jordi Gasulla Flavià 

 Alfonso Martín Gallego 

 Agustí Miró Piella, fins al 30/09/2011 
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 David Molina Moya 

 Xavier Moreno Catalán 

 Glòria Perona Carrasco 

 Carlos Javier Ruiz Laguna, fins al 30/09/2011 

 Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya) 

ÒRGANS CONSULTIUS 

Vicerectorats competents en matèria de qualitat 

El reglament de la CAQ estableix la creació d’un comitè format pels vicerectors i les 

vicerectores competents en matèria de qualitat de les universitats representades al Consell de 

Direcció, el qual ha de ser informat del programa de la CAQ i ha de presentar propostes 

d’actuació. 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) 

 Maria Teresa Anguera Argilaga (Universitat de Barcelona) 

 Gaspar Rosselló Nicolau (Universitat de Barcelona) 

 Maria Josep Recoder Sellarés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Elena Valderrama Vallés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Gabriel Bugeda Castelltort (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Miquel Oliver Riera (Universitat Pompeu Fabra) 

 Martí Casadesús Fa (Universitat de Girona) 

 Ramon Saladrigues Solé (Universitat de Lleida) 

 Ferran Badia Pascual (Universitat de Lleida) 

 Josep Manel Ricart Pla (Universitat Rovira i Virgili) 

 Pere Fabra Abat (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull) 

 Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic) 

 Pere Quer Aiguadé (Universitat de Vic) 

 Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Javier Barraycoa Martínez (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Vicerectorats competents en matèria de professorat 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) 

 Manuel Viladevall Solé (Universitat de Barcelona) 

 Miquel Àngel Senar Rosell (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enrique García-Berro Montilla (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Maria Micó Juan (Universitat Pompeu Fabra) 
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 Teodor Jové Lagunas (Universitat de Girona) 

 Carles Capdevila Marqués (Universitat de Lleida) 

 Josep Pallarès Marzal (Universitat Rovira i Virgili) 

 Pere Fabra Abat (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull) 

 Pere Quer Aiguadé (Universitat de Vic) 

 Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Vicerectorats competents en matèria d’estudiants 

No s’han reunit el 2011. 

Responsables d’unitats tècniques de qualitat 

 Olga Pujolràs González (Universitat de Barcelona) 

 Montserrat Peregrina Pedrola (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Eduard Sánchez Artigas (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Esther Sans Gaya (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Francesc Abad Esteve (Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Petit Solé (Universitat Pompeu Fabra) 

 Mireia Agustí Torrelles (Universitat de Girona) 

 Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona) 

 Montserrat Comella Roigé (Universitat de Lleida) 

 Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida) 

 Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili) 

 Marian Ramírez Ferrer (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roc Arola Arnal (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Isabel Solà Albareda (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Nerea Fernández Caliza (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Núria Núñez López (Universitat Ramon Llull) 

 Ariadna Barberà Mata (Universitat Ramon Llull) 

 Ada Requena Bou (Universitat Ramon Llull) 

 Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic) 

 Jordi Chumillas Coromina (Universitat de Vic) 

 María Jesús Castel Orozco (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Josep Corcó Juviñá (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Núria Casals Farré (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Jordi García Palou (Universitat Abat Oliba CEU) 
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 Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU) 

Comissió d’indicadors econòmics 

 Enric Canela Campos (Universitat de Barcelona) 

 Xavier García Marimon (Universitat de Barcelona) 

 Olga Neira García (Universitat de Barcelona) 

 Ana Molina López (Universitat de Barcelona) 

 Salvador Córdoba Jiménez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Dàpia de Dios (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Elena Fernández Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carlos Lázaro Morales (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Alejandro Dorado Marey (Universitat Pompeu Fabra) 

 Carlos Pérez Fernández (Universitat Pompeu Fabra) 

 Roser Maeso Alemany (Universitat de Girona) 

 M. Teresa Oliva García (Universitat de Girona) 

 María José Navarro Pintado (Universitat de Lleida) 

 Mariona Capdevila Bargalló (Universitat de Lleida) 

 César Ezcurra Ciaurriz (Universitat de Lleida) 

 Elisenda Capella Roca (Universitat Rovira i Virgili) 

 Verónica Méndez Puertas (UNEIX) 

 Carina Álvarez Ramos (AQU Catalunya) 

 Raquel Barandalla Herrero (AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (AQU Catalunya) 

PERSONAL D’AQU CATALUNYA 

Àrea d’Avaluació de la Qualitat 

 Josep Grifoll Saurí, director tècnic 

 Josep Manel Torres Solà, coordinador 

 Anna Prades Nebot 

 Carme Edo Ros 

 Esther Huertas Hidalgo 

 Caterina Cazalla Lorite 

 Albert Basart Capmany 

 Esther Adot Giménez 

 Eva Benito Moré 

 Lorena Bernáldez Arjona 

 Carlota Manzanares García 

 Glòria Albareda Garrido 
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 Lorena Pérez Méndez, fins al 21/02/2011 

Àrea de Professorat i Recerca 

 Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea 

 Núria Márquez Aranda, coordinadora 

 Eva Eixarch Olleta 

 Àngels Hernández Salgado 

 Griselda Rivilla Tort 

 Rocío Torres Lara 

 Glòria Zurita Bremon 

 Marta Cañizares Bullón 

 Magdalena Riera Llaneras, des del 14/02/2011 fins al 27/06/2011 

Unitat d’Informàtica 

 David Gassiot Andreu, cap de la Unitat 

 Maribel Quirós Carrero 

 Oriol Sala Reyna 

 Albert Sanjuan Tapia 

Unitat de Planificació i Comunicació 

 Maria Giné Soca, cap de la Unitat 

 Concepción Herruzo Fonayet 

 Àgata Segura Castellà 

 Susana García López 

 Mireia Aguilar Pardo, fins al 06/07/2011 

Unitat d’Administració 

 Carme Pérez Cruz, cap de la Unitat 

 Anna García Valls 

 Mònica Curieses Català 

 Erica Sereno Ruiz  

 Rosa Maria Cabrera Alorda, fins al 18/04/2011 

 Òscar Vives Ambrós 

 Albert Palau Jiménez 

 Mar Jabaloyes González 

 Jacinto Llamas Aguilera, des de l’1/02/2011 fins al 31/07/2011 
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Suport a la Direcció 

Secretaria 

 Montserrat Blanco Nuño, secretària de direcció, fins al 03/01/2011 

 Carme Torrente Martínez, secretària de direcció, des del 24/01/2011 

 Sílvia Maldonado Fernández 

 Sònia Parellada Capdevila 

Assessoria jurídica 

 Jordi Escolar Bañeres 

Gestió de projectes 

 Núria Comet Señal 

Programa UNEIX 

 Carina Álvarez Ramos 

 Raquel Barandalla Herrero 

Coordinadors i assessors 

 Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador d’innovació + desenvolupament metodològic 

 Miquel Vidal Espinar, assessor en matèria d’avaluació de programes i centres de recerca, i 

d’avaluació institucional 
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ANNEX 2: PARTICIPACIÓ EN ACTES I RELACIONS INSTITUCIONALS 

Catalunya 

 

Seminari, jornada, congrés Persones Ponència Data Lloc Participació 

Seminari Direcció estratègica de les universitats - UPC 
Càtedra UNESCO de Direcció Universitària 

J. A. Ferré 
Evaluación y acreditación en las universidades 
españolas 

14/01/2011 Barcelona Ponència 

Inauguració del Centre Tecnològic de la Química de 
Catalunya (CTQC) - URV, Institut Català d'Investigació 
Química, Associació Empresarial Química de Tarragona 

J. A. Ferré  25/02/2011 Tarragona Assistència 

Curs de representació estudiantil - UdL A. Basart 
Representació estudiantil a Catalunya, a Espanya i a 
Europa 

28/02/2011 Lleida Ponència 

XXV Jornades Catalanes d'Estudiants d'Infermeria - ACI 
(Associació Catalana d’Infermeria), Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

J. Grifoll L’aprenentatge al llarg de la vida 11/03/2011 Barcelona Ponència 

Presentació del llibre Impactes de les universitats 
públiques catalanes a la societat - ACUP 

J. A. Ferré, 
J. Bravo 

 11/03/2011 Barcelona Assistència 

L'avaluació del professorat universitari - UPF E. Arboix L'avaluació del professorat universitari 14/03/2011 Barcelona Ponència 

Projecte Proposta d'avaluació del programa STUDY 
ABROAD - UAB, AQU Catalunya 

J. Grifoll, 
E. Benito 

 16/03/2011 
Cerdanyola del 
Vallès 
(Barcelona) 

Assistència 
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Les acreditacions de recerca i de recerca avançada - 
URL 

E. Arboix Les acreditacions de recerca i de recerca avançada 31/03/2011 Barcelona Ponència 

Presentació de l'estudi Higher Education in Regional 
and City Development;The Autonomous Region Of 
Catalonia - ACUP, Fundació CYD, Ajuntament de 
Barcelona, Dep. d’Economia i Coneixement 

J. A. Ferré, 
J. Bravo 

 08/04/2011 Barcelona Assistència 

II Seminari d'Internacionalització - UB E. Benito  27-29/04/2011 Barcelona Assistència 

Participació dels estudiants en processos de millora de 
la qualitat - UAB 

A. Basart 
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació 
i l’acreditació de les titulacions oficials 

02-06/05/2011 
Bellaterra 
(Barcelona) 

Ponència 

Jornada Noves competències per a l'economia del futur 
- Fundació CYD, Fundació Cercle d'Economia 

J. A. Ferré 
J. Prats 

Noves competències per a una nova economia (J. 
Prats) 

18/05/2011 Barcelona Ponència 

L'avaluació del professorat - ICE URV E. Arboix L'avaluació del professorat 25/05/2011 Tarragona Ponència 

Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la 
qualitat a la universitat - UPC, UIC, AQU Catalunya 

A. Basart, 
A. Prades 

Les agències d'avaluació de la qualitat de la 
formació universitària I (A. Basart) 
Les agències d'avaluació de la qualitat de la 
formació universitària II (A. Prades) 

09/09/2011 Barcelona Ponència 

VII Congrés Escoles Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació - COETTC (Col·legi d'Enginyers 
Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya) 

J. A. Ferré ...I després de la verificació de títols, què farem? 12/09/2011 Barcelona Ponència 

Inauguració del curs acadèmic 2011-2012 - URV J. A. Ferré  29/09/2011 Tarragona Assistència 

Presentació del llibre Impactes de les universitats 
públiques catalanes a la societat - ACUP 

J. Bravo 
J. A. Ferré 

 17/10/2011 Barcelona Assistència 

Comissió de Dona i Ciència - SUR A. Prades Inserció laboral i gènere 17/11/2011 Barcelona Ponència 

Jornada sobre la verificació dels programes de doctorat 
- UPC 

J. A. Ferré Verificar els doctorats, els farà millors? 13/12/2011 Barcelona Ponència 

20è aniversari de la UdG 
J. Bravo 
J. A. Ferré 

 16/12/2011 Girona Assistència 

Acte d'investidura de doctor "honoris causa" al Molt 
Hble. Sr. Jordi Pujol - UdL 

J. Prats  19/12/2011 Lleida Assistència 

Jornada L'assegurament de la qualitat dels 
ensenyament - IDES UAB 

J. A. Ferré I després de Verifica, què? Repensant les titulacions 19/12/2011 
Cerdanyola del 
Vallès 
(Barcelona) 

Ponència 
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Estat espanyol 

 

Seminari, jornada, congrés Persones Ponència Data Lloc Participació 

Propuesta inicial de indicadores de inserción laboral 
REACU. Grupo técnico para la elaboración de 
indicadores de inserción laboral - ANECA 

L. Bernáldez  20/01/2011 Madrid Assistència 

Grupo técnico de agencias de calidad universitària. El 
seguimiento de titulaciones acreditadas - ACPUA 
(Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón) 

J. M. Torres, 
C. Edo 

El seguimiento de titulaciones acreditadas 25/01/2011 Saragossa Assistència 

25è aniversari del Centre de Professorat de Palma - 
Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears 

J. Prats 
Regulació de la formació del professorat en l’àmbit 
estatal 

11/03/2011 
Palma de 
Mallorca 

Ponència 

Grupo de trabajo para la elaboración de indicadores de 
inserción laboral (ACPUA, ACSUCYL, AGAE, UNIBASQ, 
ACAP, ACSUG, ANECA, AQUIB, AQU Catalunya) - 
Ministerio de Educación - Plan Estadístico Nacional 

L. Bernáldez  06/04/2011 Madrid Assistència 

Reconocimiento de la actividad profesional en la 
enseñanza universitaria española en el marco de la 
reforma del RD 1393 - Bologna Experts Team 

J. A. Ferré 
La visión de las agencias sobre el reconocimiento 
de la actividad profesional 

14-15/04/2011 Santander Taula rodona 

VIII Foro FECIES - UC, CCI, UG, FECYT, MCI, AEPC 
S. 
Rodríguez 

La formación del profesorado y los procesos de 
garantía de la calidad en la enseñanza universitaria 

03/06/2011 Santander Ponència 

Los programas de acreditación de la ANECA - ANECA, 
UIMP 

J. A. Ferré 
La evaluación para la verificación de los programas 
de doctorado 

08/07/2011 Santander Ponència 
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Internacional 

 

Seminari, jornada, congrés Persones Ponència Data Lloc Participació 

ENQA Board i QPP meetings - ENQA, AQU Catalunya J. Grifoll  20-21/01/2011 Barcelona Assistència 

4th ENQA training of agency reviewers - FINHEEC 
(Finnish Higher Education Evaluation Council) 

J. Grifoll The independence of the QA agencies 10-11/02/2011 
Hèlsinki 
(Finlàndia) 

Ponència 

Meeting TEMPUS. Training Seminar for external experts 
- ESABIH (European Union standards for accreditation 
of study programmes on BiH Universities) 

J. Grifoll 
Higher Education in Europe and Quality Assurance. 
External Assessment Process 

25/03/2011 
Sarajevo 
(Bòsnia i 
Hercegovina) 

Ponència 

INQAAHE Biennal Conference - INQAAHE, ANECA 
J. A. Ferré 
E. Adot 

Independence of quality assurance vis a vis different 
stakeholders (J. A. Ferré) 
Improving internal quality learning from international 
experiences (E. Adot) 

04-07/04/2011 Madrid Ponència 

JOQAR Project meeting - ECA J. Grifoll The QA for the transnational HE in Catalonia  13/04/2011 
Viena 
(Àustria) 

Ponència 

ENQA Board meeting J. Grifoll  21/04/2011 
Viena 
(Àustria) 

Assistència 

Conferência O ensino superior: avaliaçao e 
sustentabilidade - Fundaçao Luis António Verney 

J. Grifoll A avaliaçao e a avaliaçao dos avaliadores 27-29/04/2011 
Lisboa 
(Portugal) 

Ponència 

1st ENQA's Members Forum 2011-Extrordinary General 
Assembly of ENQA - NVAO (Accreditation Organisation 
of Holanda and Flanders) 

J. Grifoll  02-06/05/2011 
La Haia 
(Holanda) 

Assistència 

Conference Bologna seminar The European Dimension 
of Quality Assurance - German Accreditation Council 
and the German Rectors 

C. Edo  16-17/05/2011 
Berlín 
(Alemanya) 

Assistència 

GrInsA project seminar The evaluation culture as 
benefit for University's processes of change - URV, 
EPUF 

A. Prades 
The labour insertion of the students: Report of the 
Catalan universities graduates 

16-17/05/2011 Tarragona Ponència 

ECA WG4: January meeting in Madrid - ECA, ANECA A. Prades Mutual learning and best practices 18/05/2011 Madrid Assistència 

Iberian CDIO workshop - UPC, ISEP (Institut Superior 
d'Enginyeria de Porto) 

J. A. Ferré 
The Catalan University Accreditation process under 
a CDIO-like point of view 

23/05/2011 
Porto 
(Portugal) 

Ponència 
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Workshop on Quality Assurance in Lifelong Learning - 
ENQA, FIBAA 

J. Grifoll 
Transparency of LLL programmes. Quality 
assurance as the answer; International dimension; 
Recognition within EHEA 

16-17/05/2011 
Bonn 
(Alemanya) 

Taula rodona 

ENQA Board meeting J. Grifoll  30/06/2011 
Berlín 
(Alemanya) 

Assistència 

UNESCO Forum Rankings and Accountability in Higher 
Education: Uses and Misuses - UNESCO, OECD, Banc 
Mundial 

J. A. Ferré  06-07/06/2011 
París 
(França) 

Assistència 

Grup de treball Euro-Mediterranean Higher Education 
area: enhancing quality, promoting mobility and 
employability - IEMed, ANECA 

J. A. Ferré 
Higher education quality for mobility and 
employability 

16-17/06/2011 Barcelona Ponència 

ECA Worshop 2011 - ECA, UPF, AQU Catalunya 

C. Edo, 
E. Huertas, 
A. Prades, 
J. Grifoll, 
J. M. Torres 

 20-21/06/2011 Barcelona Assistència 

Training for staff members responsible for writing self-
evaluation reports of study programmes – TEMPUS 
ESABIH (European Union standards for accreditation of 
study programmes on BiH Universities) 

J. Grifoll Meta evaluation  30-31/07/2011 
Tuzla 
(Bòsnia i 
Hercegovina) 

Ponència 

Quality Audit Network seminar on Approaches and 
Practice for Quality Audits in Europe, Part IV - NOKUT 
(Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) 

E. Huertas  24/08/2011 
Oslo 
(Noruega) 

Assistència 

Meeting of the ENQA IQA Group Learning from each 
other. Using benchmarking to develop IQA - ENQA, 
FINHEEC 

N. Comet The benchmark topic Performance Indicators  05-11/09/2011 
Hèlsinki 
(Finlàndia) 

Ponència 

ENQA Board meeting J. Grifoll  09/09/2011 
Londres 
(Regne Unit) 

Assistència 

Training session: workshop for experts for agency 
reviews - ENQA 

J. Grifoll The independence of the QA agencies 15-16/09/2011 
Londres 
(Regne Unit) 

Ponència 

Meeting ENQA-CRAC (USA Regional Accreditation 
bodies) 

J. Grifoll  18/09/2011 
Londres 
(Regne Unit) 

Assistència 

ENQA Workshop - Quality assurance of Joint 
programmes 

J. Grifoll, 
C. Edo 

Transnational European Evaluation Project II. 
Lessons learned 

19/09/2011 Viena (Àustria) Ponència 
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Seminario Latinoamericano de Difusión del Proyecto 
ALFA "Aseguramiento de la Calidad: políticas públicas 
y gestión universitaria" - CINDA, Universidad Nacional 
de Quilmes 

J. A. Ferré  27-28/09/2011 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Assistència 

ALLUME Event Pathways for Lifelong Learning 
Universities? - EUCEN Projects, IDEC 

E. Benito  29/09/2011 Barcelona  Assistència 

ENQA Board meeting J. Grifoll  05/10/2011 
Bucarest 
(Romania) 

Assistència 

ENQA General Assembly J. Grifoll Quality Procedures. Visions for the Future 06-07/10/2011 
Bucarest 
(Romania) 

Ponència 

Asia- Europe Meeting expert seminar on Regional 
Quality Assurance - ENQA 

J. Grifoll 
External Reviews of Agencies in Europe. The 
Experience of ENQA 

06-07/10/2011 
Bonn 
(Alemanya) 

Ponència 

Seminari GrInsA-TEMPUS: Insertion des Lauréats et 
Contrôle Qualité: Outils de Gouvernance et de Gestion 
de l’Enseignement Supérieur au Maroc - Ministère de 
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur de la 
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, 
Université Moulay Ismaïl, Almalaurea, Instance 
Nationale d’Évaluation du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement du Maroc 

A. Prades 
Employability Indicators for the Accreditation of 
Catalan Universities 

06-07/10/2011 Rabat (Marroc) Ponència 

ENQA General Assembly J. A. Ferré  17/10/2011 
Bucarest 
(Romania) 

Assistència 

ASEAN-QA EQA Training Workshop Part 1- This 
seminar is part of the joint DAAD-HRK programme - 
AUN (ASEAN University Network), ENQA, DAAD, HRK, 
Universität Potsdam 

J. Grifoll 

The Quality Assurance Landscape in the European 
Higher Education Area 

Pass rates, drop out rates, graduation time, 
employability and research 

17-18/10/2011 
Bangkok 
(Tailàndia) 

Ponència 

1r seminari internacional sobre rànquings en 
ensenyament superior i e-learning - UOC 

J. A. Ferré 
Rànquings acadèmics i garantia de qualitat en 
l'ensenyament en línia 

17-21/10/2011 Barcelona Ponència 

Meeting of Working Group 1 of ECA (JOQAR) C. Edo  26/10/2011 Viena (Àustria) Assistència 

Meeting of Working Group 4 of ECA A. Prades  02-04/11/2011 
La Haia 
(Holanda) 

Assistència 

Seminario Internacional El Seguimiento de Egresados 
Universitarios e Inserción Laboral - CINDA (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo) 

J. Bravo 
Planteamiento y resultados de la encuesta 
interuniversitaria de inserción laboral de los 
graduados de las 12 universidades de Cataluña 

03/11/2011 
Asunción 
(Paraguai) 

Ponència 
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Meeting of Working Group 2 of ECA E. Huertas  08/11/2011 
Amsterdam 
(Holanda) 

Assistència 

ENQA Board meeting J. Grifoll  17/11/2011 
Brussel·les 
(Bèlgica) 

Assistència 

E-Train 1st QA staff training workshop - ECA, ÖAR 
(Österreichischer Akkreditierungsrat) 

E. Huertas  17-19/11/2011 Viena (Àustria) Assistència 

6th European Quality Assurance Forum - EUA, ENQA, 
EURASHE, ESU 

J. Grifoll  21-22/11/2011 Anvers (Bèlgica) 
Steering 
Committee 

JISER-MED Conference on Quality Assurance, 
Employability and Internationalisation – UB, ANECA 

J. Grifoll Internationalisation and its local relevance 23-24/11/2011 
Amman 
(Jordània) 

Ponència 

ENQA Board meeting J. Grifoll  25/11/2011 
Brussel·les 
(Bèlgica) 

Assistència 

DIES Conference: Strengthening Universities, 
enhancing capacities in HE and management for 
development 

J. Grifoll  28-29/11/2011 
Bonn 

(Alemanya) 
Assistència 
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ANNEX 3: RECULL DE PUBLICACIONS 

Títol Dipòsit legal Idioma Format 

 Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes 

de titulacions universitàries de grau i màster 
B-10.830-2011 Català PDF en línia 

 Guía para la elaboración y verificación de las 

propuestas de titulaciones universitarias de grado y 

máster 

B-10.831-2011 Espanyol PDF en línia 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de 

grau i màster 
B-12.437-2011 Català PDF en línia 

 Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales 

de grado y máster 
B-12.438-2011 Espanyol PDF en línia 

 Guia per a l’avaluació dels centres que ofereixen 

titulacions estrangeres a Catalunya 
B-18.390-2011 Català PDF en línia 

 Guide to the review of institutions offering foreign 

degrees in Catalonia 
B-18.391-2011 Anglès PDF en línia 

 AQU Catalunya. Memòria d'activitats 2010 B-22.958-2011 Català PDF en línia 

 Universitat i treball a Catalunya 2011. Estudi de la 

inserció laboral de la població titulada de les 

universitats catalanes 

B-26.426-2011 Català PDF en línia 

 Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes 

de programes oficials de doctorat 
B-37.687-2011 Català PDF en línia 

 Guía para la elaboración y verificación de las 

propuestas de programas oficiales de doctorado 
B-41.172-2011 Espanyol PDF en línia 

 Fullet d’AQU Catalunya B-41.170-2011 Anglès Imprès 
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ANNEX 4: RECULL LEGISLATIU 

Resolucions 

RESOLUCIÓ ECO/4246/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de 

professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2011 (publicada al DOGC núm. 5794, 

de 12 de gener de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/4247/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a contractar professorat 

col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2011 (publicada al DOGC núm. 5794, de 

12 de gener de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/1740/2011, de 12 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per 

a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats 

de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5922, de 18 de juliol de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/1741/2011, de 12 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per 

a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d'universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5922, de 18 de juliol de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/1742/2011, de 12 de juliol, per la qual es dóna publicitat a un nou termini de 

presentació de sol·licituds de l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i 

investigador funcionari de les universitats públiques (publicada al DOGC núm. 5922, de 18 de 

juliol de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/2064/2011, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la creació, 

modificació i supressió de determinats fitxers que contenen dades de caràcter personal d'AQU 

Catalunya (publicada al DOGC núm. 5953, de 31 d’agost de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/2977/2011, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat 

investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que 

hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011 (publicada al DOGC núm. 6035, de 30 

de desembre de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/2978/2011, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del 

personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, 
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meritats fins al 31 de desembre de 2011, per a l'assignació de les retribucions addicionals 

(publicada al DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011). 

RESOLUCIÓ ECO/3016/2011, de 22 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris 

específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les 

universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits 

de recerca (publicada al DOGC núm. 6040, de 9 de gener de 2012). 

RESOLUCIÓ ECO/3017/2011, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de 

professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2012 (publicada al DOGC núm. 6040, 

de 9 de gener de 2012). 

RESOLUCIÓ ECO/3018/2011, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per contractar professorat 

col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2012 (publicada al DOGC núm. 6040, de 

9 de gener de 2012). 

Edictes 

EDICTE de 10 de març de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la 

contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5837, 

de 15 de març de 2011). 

EDICTE de 10 març de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació 

com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5837, 

de 15 de març de 2011). 

EDICTE d'11 d'abril de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de 

recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5858, de 13 d’abril de 2011). 

EDICTE d'11 d'abril de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de 

recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5858, de 13 d’abril de 2011). 

EDICTE de 16 de juny de 2011, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat 

investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats 

públiques catalanes (publicat al DOGC núm. 5902, de 17 de juny de 2011). 

EDICTE de 21 de juliol de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la 

contractació de professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5926, 

de 22 de juliol de 2011). 
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EDICTE de 21 de juliol de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la 

contractació de professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya (publicat al DOGC 

núm. 5926, de 22 de juliol de 2011). 

EDICTE de 5 d'agost de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació 

de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5938, de 9 d’agost de 2011). 

EDICTE de 5 d'agost de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació 

de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5938, de 9 d’agost de 2011). 

EDICTE de 27 de desembre de 2011, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat 

investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes (publicat al DOGC 

núm. 6039, de 5 de gener de 2012). 

Anuncis 

ANUNCI pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva del contracte amb el Gabinet d'Estudis 

Socials i Opinió Pública, SL (publicat al DOGC núm. 5807, de 31 de gener de 2011). 

Convenis i addendes 

12-01-2011 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 i finançament de la quarta 

edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, Formatic Barna, SA titular de l’Escola Universitària Formatic Barna, centre adscrit 

a la Universitat de Girona, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la 

quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, CE Renf’os, SL titular de l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani, centre 

adscrit a la Universitat de Girona, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de 

la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, El Centro de Enseñanzas en Turismo y Actividades de Ocio, SL titular de 

l’Escola Universitària de Turisme CETA, centre adscrit a la Universitat de Girona, i la Universitat 

de Girona per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels 

graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, EUSES 2008, SL titular de l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí, centre 
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adscrit a la Universitat de Girona, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de 

la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, ESTUR, SL titular de l’Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar, centre 

adscrit a la Universitat de Girona, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de 

la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, la Fundació Privada Escola de Gestió titular de l’Escola de Realització 

Audiovisual i Multimèdia (ERAM), centre adscrit a la Universitat de Girona, i la Universitat de 

Girona per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels 

graduats en el món laboral. 

14-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, Euroaula, SA titular de l’Escola Universitària de Turisme Euroaula, centre adscrit 

a la Universitat de Girona, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la 

quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

18-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització i finançament de la 

quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

24-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització i finançament de la quarta edició de 

l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

28-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, la Fundació Privada Eina (Eina, Centre Universitari de Disseny i Art) i la 

Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la quarta edició de 

l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

31-01-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, la Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària i la Universitat Pompeu Fabra 

per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats 

en el món laboral. 

01-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social per a l’establiment 

d’un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la quarta edició de 

l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

01-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de Catalunya per 

a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el 

món laboral. 
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07-02-2011 Anexo IV al convenio marco de colaboración entre la Agencia de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

10-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Parc de Salut Mar) i la Universitat 

Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció 

dels graduats en el món laboral. 

21-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització i finançament de la quarta edició de 

l’enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral. 

25-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, el Centre Universitari Escola Administració d’Empreses i la Universitat 

Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de 

la inserció dels graduats en el món laboral. 

25-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, l’Escola Universitària Caixa Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya per 

a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el 

món laboral. 

25-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, el consorci Escola Industrial de Barcelona i la Universitat Politècnica de 

Catalunya per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels 

graduats en el món laboral. 

25-02-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, l’Escola d’Enginyeria d’Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la 

realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats en el 

món laboral. 

11-03-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la 

Universitat de Lleida per a la realització i finançament de la quarta edició de l’enquesta de la 

inserció dels graduats en el món laboral. 

15-03-2011 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 cursos per a la 

promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema 

universitari i la creació d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests 

processos. 

15-03-2011 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 cursos per a la 

promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema 
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universitari i la creació d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests 

processos. 

15-03-2011 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 cursos per a la promoció de la 

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

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

15-03-2011 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Internacional de Catalunya pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de 

l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de 

la Universitat Internacional de Catalunya. 

18-03-2011 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat 

investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

12-05-2011 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Abat Oliba CEU pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat 

investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la 

Universitat Abat Oliba CEU. 

15-03-2011 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Ramon Llull pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat 

investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la 

Universitat Ramon Llull. 

10-05-2011 Addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya pel qual es concreta la metodologia 

d’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor 

permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

23-06-2011 Convenio marco de colaboración entre la Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya y la Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta 

Egiaztatzeko Agentzia. 

05-07-2011 Convenio de colaboración entre AQU Catalunya y la Universidad San Martín de 

Porres per al desenvolupament de sistemes de garantia de la qualitat de l’educació superior 

segons estàndards europeus. 

25-07-2011 Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per constituir el sistema 

d’informació del nou marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis 

adaptats a l’espai europeu d’educació superior. 
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18-10-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del Programa de 

reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària 

(programa AUDIT). 

3-11-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Ramon Llull en el marc del Programa de reconeixement de sistemes 

de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

3-11-2011 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Ramon Llull-ESADE (Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi) en 

el marc del Programa de reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la 

formació universitària (programa AUDIT). 

18-11-2011 Conveni de col·laboració i desenvolupament d’una eina de consulta d’indicadors de 

seguiment de qualitat de les universitats entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

19-12-2011 Addenda de modificació al conveni de data 25 de juliol de 2011 d’encàrrec de 

gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria 

d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per constituir el sistema d’informació del nou 

marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis adaptats a l’espai europeu 

d’educació superior. 


