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PRESENTACIÓ 

L’objectiu que s’ha perseguit amb l’elaboració de la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 és retre 

comptes amb total transparència sobre quines han estat les activitats que AQU Catalunya ha 

dut a terme durant l’any que hem deixat enrere.  

La situació econòmica que vivim ens ha obligat a prendre mesures de reducció de la despesa i 

també d’optimització dels recursos disponibles. Algunes activitats que teníem previstes a l’inici 

de l’any les hem hagut d’ajornar per falta de recursos humans i econòmics, i d’altres les hem 

hagut de perfeccionar per poder-ne mantenir la realització. En tot cas, però, el balanç és més 

que satisfactori, ja que amb els esforços fets hem aconseguit mantenir les activitats nuclears de 

l’Agència, i hem sabut buscar finançament extern per a la realització de projectes en l’àmbit 

internacional que creiem que revertiran positivament en el sistema universitari català. 

Per tant, els compromisos adquirits en el pla d’activitats previst per al 2012 s’han dut a terme 

pràcticament tots. Entre totes les activitats realitzades, voldria destacar que l’Agència ha 

superat per segon cop (2007, 2012) l’avaluació externa internacional de compliment dels 

Estàndards i directrius europeus per a l’assegurament de la qualitat (ESG), cosa que li ha 

permès mantenir-se com a membre de ple dret de l’European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA, www.enqa.eu) i mantenir la seva inscripció a 

l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR, www.eqar.eu), com també 

situar-se com una de les dues agències europees que millor compleix els estàndards europeus. 

Com ja és tradició, el document que teniu a les mans està estructurat en els sis eixos 

estratègics en què distribuïm les activitats i els projectes que desenvolupem: qualitat docent, 

qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i 

comunicació, i organització interna. I, finalment, conté un bloc d’annexos, del qual vull destacar 

el primer, el dels membres. 

Totes les activitats contingudes en aquest document s’han dut a terme 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). A totes elles, el meu agraïment més sincer per la seva implicació 

en el desenvolupament de les activitats de l’Agència i per les seves enriquidores aportacions, 

que ens permeten fer realitat el principi fonamental en què ens basem, millorar dia rere dia. 

 

Josep A. Ferré Vidal 

Director  

http://intranet.aqu.local/Comunicacio/Biblioteca%20Publica/Memòria%202012/www.enqa.eu
http://www.eqar.eu/
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0. INTRODUCCIÓ 

La MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 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. 

L’any 2012 ha estat marcat, bàsicament, pel desplegament del Marc per a la verificació, el 

seguiment, les modificacions i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA) 

i per l’avaluació externa internacional d’AQU Catalunya per mantenir-se com a membre de ple 

dret d’ENQA i estar inscrita a l’EQAR. De forma resumida, les principals activitats de l’any 2012 

han estat les següents: 

 Qualitat docent: continuació del desplegament del Marc VSMA i desenvolupament de la 

metodologia d’acreditació de les titulacions de grau i màster, que inclou les visites externes 

als centres, i inici de l’avaluació dels ensenyaments artístics superiors. 

 Qualitat del professorat: avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat 

contractat (el 2012 ha estat el darrer any d’emissions d’informes previs a la contractació de 

professorat col·laborador); seguiment dels manuals d’avaluació docent del professorat de 

les universitats públiques, que s’han d’acreditar el 2014, i inici del seguiment dels manuals 

d’avaluació docent de les universitats privades. 

 Generació de coneixement: ampliació del web d’indicadors WINDDAT, i inici del projecte 

enquesta de satisfacció de l’estudiantat, de la cinquena enquesta d’inserció laboral i de 

l’elaboració de l’informe Les universitats catalanes: la seva aportació al coneixement, la 

formació i l’ocupació. 

 Internacionalització: manteniment dels contactes institucionals internacionals amb les 

associacions europees amb les quals l’Agència està vinculada, i participació en projectes i 

avaluacions internacionals per generar valor afegit per a les universitats catalanes. 

 Direcció estratègica i comunicació: avaluació d’acord amb els estàndards i directrius 

europeus per renovar la permanència de l’Agència com a membre de ple dret de 

l’Associació Europea d’Agències de Qualitat (ENQA) i la seva continuïtat en el Registre 

Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR). 

 Organització interna: activitat de rendició de comptes i optimització en l’assignació dels 

recursos humans i materials als diferents projectes i activitats de l’Agència; trasllat de les 

dependències de l’Agència, i inici de la implantació de la norma ISO 27001 de seguretat de 

la informació.  
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1. QUALITAT DOCENT 

Un any després d’iniciar el desplegament dels processos de verificació, seguiment i modificació 

de les titulacions oficials continguts en el Marc VSMA, AQU Catalunya ha analitzat el 

desenvolupament i els resultats d’aquests processos, per mitjà d’una metaavaluació, que ha 

inclòs la recollida de l’opinió dels tres agents clau implicats en els processos de verificació, 

seguiment i modificació de les titulacions oficials: avaluadors, responsables de titulacions i 

d’unitats tècniques de qualitat, i responsables d’universitat. 

Pel que fa a la verificació i la modificació, la valoració global del procés és molt positiva. Les 

persones enquestades consideren pertinents i adequats els objectius de l’avaluació i també el 

funcionament general de la verificació i la modificació de títols. Tot i així, són de l’opinió que el 

procés és rígid i es podria simplificar. 

Pel que fa al seguiment, la valoració global del procés ha estat positiva. Es consideren 

pertinents i adequats els objectius del procés de seguiment, i també el coneixement que tenen 

les persones que intervenen en l’elaboració dels informes de seguiment. El rol d’AQU 

Catalunya i la transparència informativa també han estat ben valorats pels tres agents. Amb tot, 

avaluadors, responsables de titulacions i unitats tècniques de qualitat consideren que el procés 

s’ha de simplificar.  

Aquests resultats s’han presentat en la Jornada de metaavaluació de les avaluacions de 

verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials, organitzada per AQU Catalunya 

amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 6 de març de 2012, on van 

participar vicerectors de qualitat i d’ordenació acadèmica, responsables acadèmics de les 

titulacions i de les unitats tècniques de qualitat, i estudiants. 

Fruit dels resultats de la metaavaluació dels processos i de les conclusions de la Jornada, el 

Consell de Direcció d’AQU Catalunya ha emès el comunicat “Sí a la verificació, no al 

procediment actual”, mitjançant el qual ha manifestat la seva posició respecte dels processos 

d’avaluació de les titulacions. 

L’Agència ha acordat, amb les universitats i la Direcció General d’Universitats, el calendari 

d’avaluació de les titulacions. Les universitats hauran de presentar les propostes de verificació 

de graus, màsters i doctorats entre els mesos de setembre i octubre, per tal que l’Agència les 

hagi avaluat, com a molt tard, a final d’abril de l’any següent. 

En el cas de la primera fase de presentació de modificacions per a graus i màsters, aquestes 

modificacions també s’hauran de presentar durant els mesos de setembre i octubre, perquè 

puguin ser avaluades per l’Agència abans de final de gener de l’any següent. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_40616672_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_40616672_1.pdf
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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; i també distribuir de forma coherent els processos d’avaluació al llarg de l’any. 

1.1. Verificació 

AQU Catalunya ha realitzat l’avaluació prèvia de les propostes de graus, màsters i doctorats de 

les universitats catalanes per a la seva implantació el curs 2012-2013, que s’ha dut a terme 

d’acord amb el desplegament del Marc VSMA.  

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 verificació de graus i màsters es fa d’acord amb la Guia per a 

l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de 

grau i màster (AQU Catalunya, 2011), que 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. La verificació de programes de doctorat 

té en compte la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de 

programes oficials de doctorat (AQU Catalunya, 2011), que 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. 

Les universitats catalanes han presentat 213 propostes de verificació de 

titulacions oficials: 12 de grau, 146 de màster i 55 de doctorat. El 90% de 

les propostes presentades s’han avaluat favorablement. Aquestes dades 

representen un increment del 192% respecte de les 73 titulacions que es 

van verificar el 2011, increment que s’explica per l’acord de programació 

universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya de 8 de març de 

2012, amb què es va concloure tornar a verificar títols ja verificats i implantats. 
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Taula 1. Propostes de verificació presentades per universitat el 2012 

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

Graus 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 3 12 

Màsters 47 24 13 8 5 8 13 8 7 5 1 7 146 

Doctorats 12 9 24 9 0 0 0 0 1 0 0 0 55 

Total 60 34 38 19 6 8 14 9 8 6 1 10 213 

 

Taula 2. Resultats de l’avaluació 2012 de les propostes de verificació per comissió 
d’avaluació 

 Favorables Desfavorables Desistides Total % favorables 

Arts i Humanitats 13 3 2 18 81% 

C. Socials i Jurídiques 60 9 5 74 87% 

Ciències 22 2 0 25 88% 

Ciències de la Salut 14 1 1 16 93% 

Enginyeria i Arquitectura 25 1 0 26 96% 

Programes de doctorat 40 3 12 55 93% 

Total 174 19 20 213 90% 

 

 

Gràfic 1. Evolució de les propostes de verificació (2011-2012) 
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Gràfic 2. Evolució dels resultats de l’avaluació de les propostes de verificació per universitat 
(2011-2012) 

 

 

 

Gràfic 3. Evolució dels resultats de l’avaluació de les propostes de verificació per comissió 
d’avaluació (2011-2012) 
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L’Agència ha iniciat la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments 

artístics superiors, d’acord amb el Marc VSMA, després de signar un conveni de col·laboració 

amb el Departament d’Ensenyament. 

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art dramàtic, Conservació i restauració de béns 

culturals, i Disseny i arts plàstiques, que depenen del Departament d’Ensenyament, formen part 

de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) des del curs acadèmic 2010-2011. Aquest fet 

ha comportat un canvi en la seva estructura i també en la metodologia, que centra el seu 

objectiu en el procés d’aprenentatge de cada alumne, el qual adquireix competències en un 

context que s’estén al llarg de la vida. Per assolir aquests objectius, s’incorporen nous elements 

als plans d’estudis, com ara l’autonomia en el disseny dels plans d’estudis combinat amb un 

sistema de garantia de qualitat. 

Per aquest motiu, el Departament d’Ensenyament ha encarregat a AQU Catalunya, com a 

organisme responsable de l’avaluació dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols 

oficials i propis que imparteixen les universitats i els centres docents d’ensenyament superior, 

l’avaluació dels ensenyaments artístics superiors. L’Agència ha avaluat deu sol·licituds 

corresponents a ensenyaments artístics superiors. 

 

Taula 3. Ensenyaments artístics superiors que han iniciat el procés d’avaluació d’acord 
amb el Marc VSMA 

Ensenyament artístic superior Centre 

Dansa Institut del Teatre 

Art dramàtic  Institut del Teatre 

Art dramàtic  Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia 

Conservació i restauració de 

béns culturals 

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals  

Disseny Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques 

Disseny  Escola Superior de Disseny Felicidad Duce 

Disseny Escola Superior de Disseny IED 

Música  Escola Superior de Música de Catalunya 

Música  Conservatori del Liceu 

Música  Taller de Músics 

1.2. Modificació 

S’han rebut 79 propostes de modificació de titulacions oficials: 58 de grau i 21 de màster. El 

79% de les propostes presentades s’han avaluat favorablement. 

 

Taula 4. Propostes de modificació presentades per universitat el 2012 

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

Graus 0 11 3 7 4 6 8 7 1 6 4 1 58 

Màsters 0 0 2 8 0 0 2 5 4 0 0 0 21 

Total 0 11 5 15 4 6 10 12 5 6 4 1 79 
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Taula 5. Resultats de l’avaluació 2012 de les propostes de modificació per comissió 
d’avaluació 

 Favorables Desfavorables Desistides Total % favorables 

Arts i Humanitats 7 0 0 7 100% 

C. Socials i Jurídiques 32 4 2 38 84% 

Ciències 5 0 0 5 100% 

Ciències de la Salut 15 0 1 16 94% 

Enginyeria i Arquitectura 13 0 0 13 100% 

Total 72 4 3 79 95% 

 

 

Gràfic 4. Evolució de les propostes de modificació (2011-2012) 
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Gràfic 5. Evolució dels resultats de l’avaluació de les propostes de modificació per 
universitat (2011-2012) 

 

 

Gràfic 6. Evolució dels resultats de l’avaluació de les propostes de modificació per comissió 
d’avaluació (2011-2012) 
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1.3. Seguiment  

AQU Catalunya ha fet l’avaluació de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster 

corresponents al curs acadèmic 2010-2011. 

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 (AQU Catalunya, 2011). 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 

de la universitat. 

La convocatòria de seguiment de 2012 s’ha obert del 16 de maig al 6 de 

juny. Les universitats han confirmat que 775 titulacions han fet l’anàlisi del seu desplegament 

(429 graus i 346 màsters), xifra que representa més del 75% de titulacions oficials de grau i 

màster del sistema universitari català. 

 

Taula 6. Propostes de seguiment presentades per tipus de titulació i universitat 

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

Graus 61 75 66 27 44 29 38 31 15 21 14 8 429 

Màsters 47 85 24 31 21 31 38 42 8 7 10 2 346 

Total 108 160 90 58 65 60 76 73 23 28 24 10 775 

 

AQU Catalunya ha seleccionat
1
 147 informes de seguiment (93 de grau i 54 de màster), xifra 

que representa el 19% 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 d’indicadors
2
 que donen 

resposta als requeriments previstos a la guia de seguiment. 

 

  

                                                      

1
 A l’hora de seleccionar els informes de seguiment, tenen prioritat els informes que, a criteri de la universitat, 

requereixen una atenció especial, els que contenen propostes de modificació substancial i els que es consideren 
adients segons l’anàlisi dels indicadors relatius al desenvolupament del programa formatiu.  

2
 Els indicadors s’han extret de la base de dades UNEIX, de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
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Gràfic 7. Evolució dels informes de seguiment avaluats (2011-2012) 

 

 

Taula 7. Informes de seguiment avaluats per AQU Catalunya per universitat i comissió 
d’avaluació 

 Arts i 

Humanitats 

Ciències 

Socials i 

Jurídiques 

Ciències  Ciències 

de la 

Salut 

Enginyeria i 

Arquitectura 

Total % 

avaluat 

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

UB 38 5 30 5 15 5 23 4 4 1 108 20 19% 

UAB 34 6 49 7 30 6 30 4 17 4 160 27 17% 

UPC 0 0 4 1 2 1 1 0 83 15 90 17 19% 

UPF 12 2 28 5 1 0 9 1 8 2 58 11 19% 

UdG 11 2 28 5 7 2 5 2 14 3 65 14 22% 

UdL 10 2 18 3 3 1 15 3 14 2 60 11 18% 

URV 10 3 28 4 7 2 8 1 17 5 76 15 20% 

UOC 3 1 13 2 0 0 2 1 5 1 23 5 22% 

URL 5 0 36 6 2 1 7 1 23 5 73 13 18% 

UVic 3 1 12 2 3 1 7 1 3 1 28 6 21% 

UIC 1 0 11 2 0 0 9 2 3 1 24 5 21% 

UAO 1 0 8 2 0 0 1 1 0 0 10 3 30% 

Total 128 22 265 44 70 19 117 21 191 40 775 147 19% 
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1.4. Acreditació 

El Reial decret 1393/2007 fixa les directrius, les condicions i el procediment per a l’acreditació 

de titulacions. En concret, s’estableix que abans dels sis anys de la posada en funcionament 

del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials 

s’hauran de sotmetre a un procés d’acreditació, que és la comprovació que el pla d’estudis 

s’està duent a terme d’acord amb el projecte inicial. En el cas que s’acrediti la titulació, 

s’inscriurà novament en el RUCT (Registre d’Universitats, Centres i Títols). 

Per a l’acompliment d’aquest mandat legal, AQU Catalunya parteix de tres principis: 

1. Només les universitats catalanes, individualment i com a sistema, poden garantir la 

qualitat dels programes formatius i serveis educatius que ofereixen. La funció d’AQU 

Catalunya és col·laborar, com a agent de validació externa, en l’assoliment d’aquest 

propòsit.  

2. La referència del plantejament metodològic de tots els processos d’AQU Catalunya, i 

en especial el de l’acreditació, són els estàndards i les directrius per a l’assegurament 

de la qualitat en l’EEES (ENQA, 2005), adoptats pels ministres responsables de 

l’educació superior en el Comunicat de Bergen (2005). El model adoptat ha de ser 

equivalent als esquemes d’acreditació desplegats en l’àmbit internacional.  

3. L’acreditació és el darrer pas del Marc VSMA i, per tant, ha de recollir evidències 

acumulades en la implantació i el seguiment dels programes prèviament verificats i 

autoritzats.  

En aquest context, AQU Catalunya ha desenvolupat un primer esborrany dels estàndards que 

formaran el procés d’acreditació de titulacions oficials de l’Agència. En l’elaboració d’aquest 

esborrany s’ha tingut en compte la recomanació extreta de la Jornada de metaavaluació 2012, 

en la qual un dels grups de treball demanava “evitar que sigui un examen més i es perdi de 

vista la globalitat del conjunt dels processos d’avaluació”.  

Aquests estàndards s’han recollit en un document que donarà forma a la futura Guia per a 

l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, i han estat aprovats per la Comissió 

d’Avaluació de la Qualitat. Posteriorment, aquests estàndards se sotmetran a consulta pública 

dels grups d’interès (vicerectorats, responsables de titulacions, estudiantat, etc.). 

1.5. Programa 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 2012 ha finalitzat l’avaluació del disseny dels SGIQ de la quarta convocatòria del 

programa, adreçat a qualsevol centre propi i/o universitat del sistema universitari català. Igual 

que en la convocatòria anterior, els centres poden optar per presentar models de SGIQ 
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específics de centre o bé models de 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 de 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. 

 

Taula 8. Centres participants i modalitat d’avaluació 

Centre Universitat Modalitat 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  Universitat Politècnica de Catalunya Avaluació 

Escola d’Enginyeria de Terrassa  Universitat Politècnica de Catalunya Avaluació 

Escola d’Enginyeria d’Igualada Universitat Politècnica de Catalunya Avaluació 

Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi Universitat Ramon Llull Avaluació 

IQS School of Management  Universitat Ramon Llull Ampliació 

 

En finalitzar aquesta darrera convocatòria, totes les universitats catalanes hauran participat en 

alguna de les edicions del programa AUDIT. Gairebé tots els SGIQ de centres propis han estat 

avaluats en el marc del programa; per tant, a hores d’ara, molts centres i moltes universitats es 

troben immersos en el procés d’implantació del seu SGIQ. 

L’Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco 

(Unibasq), que participa en el programa a través d’ANECA, ha organitzat l’acte de lliurament de 

certificats AUDIT als centres de tretze universitats que han obtingut una avaluació positiva del 

disseny del seu sistema de garantia interna de qualitat en la quarta convocatòria del programa. 

1.6. Estudiantat 

AQU Catalunya ha mantingut obert el programa de cursos sobre 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. El 2012 s’ha impartit un curs: 

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

universitària (febrer-març 2012); 20 estudiants. 
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Gràfic 8. Evolució de l’estudiantat format per mitjà dels cursos d’assegurament de la 
qualitat universitària (2005-2012) 

 

 

Gràfic 9. Cursos d’assegurament de la qualitat universitària per universitats participants en 
el programa (2005-2012) 

 

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 

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

electrònic. 

L’any 2012 s’han rebut 78 currículums d’acadèmics, 11 de professionals i 8 d’estudiants, que 

han passat a formar part del banc d’avaluadors de l’Agència. 

En els processos d’avaluació institucional que AQU Catalunya ha desenvolupat durant el 2012, 

hi han participat 138 avaluadors, dels quals el 63% eren externs al sistema universitari català. 

Pel que fa als processos d’avaluació del professorat, s’ha comptat amb 296 experts. 

 

Gràfic 10. Persones que han tramès el seu currículum per incorporar-se al banc 
d’avaluadors, per perfil (2005-2012) 
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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. 

En virtut de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’han modificat les taxes que 

AQU Catalunya aplica en l’emissió dels informes, les acreditacions i les avaluacions del 

professorat universitari. 

El 2012, a partir de la convocatòria d’emissió 

d’acreditacions de recerca i de recerca avançada del 

mes d’octubre, s’ha posat en funcionament la 

presentació de sol·licituds de forma telemàtica a 

través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. La integració a 

l’OVT suposa una simplificació dels processos d’entrada de les sol·licituds, una reducció dels 

documents que la persona ha d’aportar i un aprofitament de les eines tecnològiques de la 

plataforma que ha de permetre agilitar tot el procés. 

Durant el 2012 s’observa una tendència a la baixa en el nombre de sol·licituds d’informe de 

professorat lector, la qual cosa s’atribueix a l’actual context de reducció de l’oferta de places 

per part de les universitats. En canvi, ha augmentat el nombre d’acreditacions de recerca. 

                                                      

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

http://www.aqu.cat/doc/doc_73404783_1.pdf
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1.1. Informes de professorat lector i col·laborador 

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 2013.
4
 Per aquest motiu, la 

CLiC ha acordat, en sessió plenària de 4 de juliol, que la convocatòria d’emissió d’informes de 

professorat lector i col·laborador de setembre de 2012 sigui la darrera en què s’admetin 

sol·licituds de professorat col·laborador. 

Els resultats de les convocatòries avaluades el 2012 han estat els següents: 

 

Taula 9. Segona convocatòria 20115 de professorat col·laborador. Resultats6 

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

Humanitats 2 1 1 0 0 0 1 0 100 

Ciències Socials  8 0 5 3 0 0 5 3 63 

Ciències 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ciències Mèdiques  39 2 24 13 0 0 24 13 65 

Enginyeria i Arquitectura  1 0 1 0 0 0 1 0 100 

Total 50 3 31 16 0 0 31 16 66% 

 

Taula 10. Primera convocatòria 20127 de professorat col·laborador. Resultats 

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

Humanitats 2 1 1 0 0 0 0 1 0 100 

Ciències Socials  7 0 5 2 0 0 0 5 2 71 

Ciències 1 0 1 0 0 0 0 1 0 100 

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

Ciències Mèdiques  15 2 7 2 0 3 1 7 6 54 

Enginyeria i Arquitectura  7 2 2 3 0 0 0 2 3 40 

Total 32 5 16 7 0 3 1 16 11 59% 

 

  

                                                      

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

5
 Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre. 

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/3017/2011, de 30 de desembre. 
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Gràfic 11. Evolució de les sol·licituds de professorat col·laborador (2003-2011)8 

 

 

Gràfic 12. Sol·licituds de professorat col·laborador per àmbit de coneixement (2003-2011)9 

  

                                                      

8
 L’any 2008 AQU Catalunya no va emetre informes de professorat col·laborador. 

9
 Ídem. 
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Taula 11. Segona convocatòria 201110 de professorat lector. Resultats 

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

Humanitats 37 0 26 9 1 1 27 10 73 

Ciències Socials  79 0 40 26 2 11 42 37 53 

Ciències 28 0 24 2 0 2 24 4 86 

Ciències de la Vida  21 0 7 12 0 2 7 14 33 

Ciències Mèdiques  35 1 22 11 0 1 22 12 65 

Enginyeria i Arquitectura  43 0 32 10 1 0 33 10 77 

Total 243 1 151 70 4 17 155 87 64% 

 

Taula 12. Primera convocatòria 201211 de professorat lector. Resultats 

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

Humanitats 35 1 25 8 0 1 25 9 74 

Ciències Socials  101 0 56 40 0 5 56 45 55 

Ciències 24 0 19 5 0 0 19 5 79 

Ciències de la Vida  29 0 12 14 0 3 12 17 41 

Ciències Mèdiques  26 0 14 11 0 1 14 12 54 

Enginyeria i Arquitectura  55 3 43 7 0 2 43 9 83 

Total 270 4 169 85 0 12 169 97 64% 

 

                                                      

10
 Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre. 

11
 Resolució ECO/3017/2011, de 30 de desembre. 
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Gràfic 13. Evolució de les sol·licituds de professorat lector (2003-2011) 

 

 

Gràfic 14. Sol·licituds de professorat lector per àmbit de coneixement (2003-2011) 
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Taula 13. Segona convocatòria 201212 de professorat col·laborador i professorat lector. 
Sol·licituds rebudes 

Àmbit de coneixement Col·laborador Lector 

Humanitats 2 28 

Ciències Socials 4 54 

Ciències 1 14 

Ciències de la Vida 0 23 

Ciències Mèdiques 14 17 

Enginyeria i Arquitectura 0 30 

Total 21 166 

 

1.2. Acreditacions de recerca i de recerca avançada 

Els resultats de les convocatòries avaluades el 2012 han estat els següents: 

 

Taula 14. Segona convocatòria 201113 de professorat agregat. Resultats 

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

Humanitats 11 0 7 1 1 2 8 4 73 

Ciències Socials  50 0 35 11 1 3 36 15 72 

Ciències 22 1 15 4 1 1 16 6 76 

Ciències de la Vida  19 0 15 4 0 0 15 4 79 

Ciències Mèdiques  18 0 10 7 0 1 10 8 56 

Enginyeria i Arquitectura  31 1 19 7 1 3 20 11 67 

Total 151 2 101 34 4 10 105 48 70% 

 

Taula 15. Primera convocatòria 201214 de professorat agregat. Resultats 

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

Humanitats 46 5 22 10 9 22 19 54 

Ciències Socials  87 8 56 12 11 56 23 71 

Ciències 38 0 28 7 3 28 10 74 

Ciències de la Vida  23 1 11 8 3 11 11 50 

Ciències Mèdiques  19 0 11 6 2 11 8 58 

Enginyeria i Arquitectura  60 4 42 9 5 42 14 75 

Total 273 18 170 52 33 170 85 67% 

 

                                                      

12
 Resolució ECO/3017/2011, de 30 de desembre. 

13
 Resolució ECO/1740/2011, de 12 de juliol. 

14
 Resolució ECO/1740/2011, de 12 de juliol. 
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Gràfic 15. Evolució de les sol·licituds de professorat agregat (2003-2011) 

 

 

Gràfic 16. Sol·licituds de professorat agregat per àmbit de coneixement (2003-2011) 
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Taula 16. Segona convocatòria 201115 de professorat catedràtic. Resultats 

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

Humanitats 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Ciències Socials  9 0 5 1 0 3 5 4 56 

Ciències 9 0 6 3 0 0 6 3 67 

Ciències de la Vida  1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Ciències Mèdiques  7 0 5 2 0 0 5 2 71 

Enginyeria i Arquitectura  6 0 4 2 0 0 4 2 67 

Total 33 0 20 10 0 3 20 13 61% 

 

Taula 17. Primera convocatòria 201216 de professorat catedràtic. Resultats 

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

Humanitats 5 0 4 1 0 4 1 80 

Ciències Socials  6 0 2 3 1 2 4 33 

Ciències 12 1 9 2 0 9 2 82 

Ciències de la Vida  2 0 1 1 0 1 1 50 

Ciències Mèdiques  7 0 4 2 1 4 3 57 

Enginyeria i Arquitectura  19 1 9 6 3 9 9 50 

Total 51 2 29 15 5 29 20 59% 

 

Gràfic 17. Evolució de les sol·licituds de professorat catedràtic (2003-2011) 

 

 

                                                      

15
 Resolució ECO/1741/2011, de 12 de juliol. 

16
 Resolució ECO/1741/2011, de 12 de juliol. 
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Gràfic 18. Sol·licituds de professorat catedràtic per àmbit de coneixement (2003-2011) 

 

 

Taula 18. Segona convocatòria 201217 de professorat agregat i catedràtic. Sol·licituds 
rebudes 

Àmbit de coneixement Agregat Catedràtic 

Humanitats 34 2 

Ciències Socials 79 10 

Ciències 20 6 

Ciències de la Vida 14 8 

Ciències Mèdiques 21 11 

Enginyeria i Arquitectura 47 12 

Total 215 49 

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

 

                                                      

17
 Resolucions ECO/1443/2012 i ECO/1444/2012, de 9 de juliol. 

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

19
 Resolució UNI/3130/2005, de 28 d’octubre. 
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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. 

L’any 2012 s’han rebut 62 sol·licituds, de les quals 59 s’han resolt favorablement i 3 s’han 

tancat sense resolució. 

 

Gràfic 19. Evolució de les sol·licituds de certificats de l’activitat docent (2004-2012) 

 

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 

AQU Catalunya 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 2012 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 

                                                      

20
 Decret 405/2006, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i 

contractat de les universitats públiques de Catalunya. 

21
 Resolució ECO/2977/2011, de 23 de desembre. 
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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. 

 

Taula 19. Segona convocatòria 2011 PDI funcionari22 de les universitats públiques. 
Resultats 

Àmbit de coneixement TT
23 TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 37 1 36 0 0 0 36 0 100 

Ciències Socials  67 2 63 2 0 0 63 2 97 

Ciències 50 4 46 0 0 0 46 0 100 

Ciències de la Vida  23 2 20 1 0 0 20 1 95 

Ciències Mèdiques  46 3 42 0 0 1 42 1 98 

Enginyeria i Arquitectura  58 6 50 1 1 0 51 1 98 

Total 281 18 257 4 1 1 258 5 98% 

 

Taula 20. Primera convocatòria 2012 PDI funcionari24 de les universitats públiques. 
Resultats 

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

Humanitats 90 5 79 5 0 79 5 93 

Ciències Socials  137 4 129 3 0 129 3 97 

Ciències 115 1 112 2 0 112 2 98 

Ciències de la Vida  52 2 49 1 0 49 1 98 

Ciències Mèdiques  57 2 53 1 0 53 1 96 

Enginyeria i Arquitectura  144 7 135 0 2 135 2 99 

Total 595 21 557 12 2 557 14 97% 

 

  

                                                      

22 
Resolució ECO/1742/2011, de 12 de juliol. AQU Catalunya va obrir un segon període de presentació de sol·licituds, el 

desembre de 2011, per al PDI funcionari, per tal d’ajustar-se al calendari de la CNEAI. 

23
 Total de trams avaluats. Una sol·licitud pot contenir més d’un tram per avaluar. 

24 
Resolució ECO/2977/2011, de 23 de desembre. 
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Gràfic 20. Evolució de les sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI funcionari a 
les universitats públiques (2003-2011) 

 

 

Gràfic 21. Sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI funcionari a les universitats 
públiques (2003-2011) 
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Taula 21. Convocatòria 2012 PDI contractat25 de les universitats públiques. Resultats 

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

Humanitats 59 9 21 8 2 18 1 23 27 46 

Ciències Socials  102 7 74 14 1 6 0 75 20 79 

Ciències 75 3 66 3 2 1 0 68 4 94 

Ciències de la Vida  47 0 44 3 0 0 0 44 3 94 

Ciències Mèdiques  39 1 32 4 0 2 0 32 6 84 

Enginyeria i Arquitectura  125 3 85 24 2 11 0 87 35 71 

Total 447 23 322 56 7 38 1 329 95 78% 

 

Gràfic 22. Evolució de les sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI contractat a 
les universitats públiques (2003-2011) 

 
 

                                                      

25
 Resolució ECO/2977/2011, de 23 de desembre. 
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Gràfic 23. Sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI contractat a les universitats 
públiques (2007-2011) 

 
 

Avaluació de trams de recerca mitjançant convenis 

AQU Catalunya té signats diferents convenis per avaluar l’activitat investigadora del personal 

docent i/o investigador de les universitats privades catalanes, l’Institut Nacional d’Educació 

Física de Catalunya (INEFC), la UPC (personal investigador) i la Universidad de Extremadura, 

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. 

 

Taula 22. Institucions amb les quals s’ha signat un conveni per a l’avaluació dels trams de 
recerca del seu professorat. Resultats 2012 

Institució TT TSR F D RP 

Universitats privades catalanes 99 0 68 18 13 

UPC (avaluació del personal investigador) 3 0 3 0 0 

INEFC 22 2 12 6 2 

Universidad de Extremadura  60 7 24 20 9 

Total 408 13 299 57 34 
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2.2. Mèrits de docència i gestió 

L’Agència certifica els informes d’avaluació dels mèrits docents del professorat que fan les 

universitats públiques catalanes aplicant el model que recullen els manuals d’avaluació docent 

respectius. 

AQU Catalunya havia acreditat els manuals d’avaluació docent de les universitats públiques per 

al període 2009-2012; la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats 

Individuals (CEMAI), en la seva reunió del 12 de desembre de 2012, i d’acord amb les 

universitats públiques, ha aprovat la pròrroga d’un any de la vigència de l’acreditació dels 

manuals.
26

  

 

Taula 23. Resultats de la convocatòria 2011 de certificació de l’avaluació de mèrits de 
docència 

Sol·licitants 

potencials 

Total 

sol·licitants 
% Positius % Negatius % 

% favorables/ 

potencials 

2.312 1.498 64,70% 1.403 93,60% 26 1,70% 60,68% 

El nombre de sol·licitants potencials inclou professorat procedent de convocatòries anteriors amb opció a participar en 
la convocatòria 2011. 

 

En el cas de les universitats privades, 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 finalitzat la 

fase del primer seguiment de l’aplicació dels manuals d’avaluació docent respectius, que van 

ser certificats per l’Agència l’any 2008.  

L’avaluació de seguiment, feta per una comissió ad hoc, ha consistit en la comprovació del 

funcionament i l’aplicació dels processos d’avaluació recollits en els manuals d’avaluació 

docent de cada universitat, la reflexió sobre les conseqüències de l’avaluació per a la institució, 

la verificació que les condicions i les recomanacions derivades de l’informe de certificació s’han 

incorporat al manual, i l’avaluació del nivell de publicitat i difusió del manual entre la comunitat 

universitària. 

El programa DOCENTIA té per objectiu donar suport a les universitats en el disseny de 

mecanismes propis per gestionar la qualitat de l’activitat docent del professorat universitari i 

afavorir-ne el desenvolupament i el reconeixement. 

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

funcionari i contractat, tot aplicant les instruccions aprovades per AQU Catalunya i la Direcció 

General d’Universitats per a aquesta avaluació. Un cop el professorat ha estat avaluat, la 

                                                      

26
 Resolució ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga de l’acreditació dels 

manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. 
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universitat tramet a l’Agència els informes d’avaluació perquè certifiqui que l’avaluació segueix 

les instruccions esmentades.  

 

Taula 24. Resultats de la convocatòria 2011 de certificació de l’avaluació de mèrits de gestió 

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

321 321 0 132 89 68 32 

La informació que recull la taula fa referència a trams avaluats i no a persones. 

 

Gràfic 24. Evolució de l’avaluació dels mèrits de docència (2005-2011) 

 

 

Gràfic 25. Evolució de l’avaluació dels mèrits de gestió (2005-2011) 
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3. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT 

1. Sistema universitari català 

1.1. Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de 
graduar-se, iguals o diferents? 

AQU Catalunya ha publicat l’informe Gènere i inserció laboral. Dones i 

homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents? Dut a terme amb 

al suport de l’Institut Català de les Dones, analitza la situació laboral d’una 

mostra de població graduada deu anys després d’haver-se titulat. 

Per fer l’estudi es va triar una mostra de sis subàrees pertanyents als cinc 

àmbits disciplinaris, per tal com la bibliografia mostra que l’orientació dels 

estudis influeix en la tipologia i la qualitat de la inserció professional. Dins de 

cada àmbit, es van triar titulacions amb un volum de persones graduades 

suficient i on la proporció d’homes i de dones fos similar, de manera que es poguessin fer 

contrastos estadístics per gènere. 

Com en l’estudi Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari de l’any 2008, sobre la 

població graduada tres anys després d’acabar els estudis, els resultats obtinguts mostren que 

la titulació té més influència que el gènere en els indicadors d’èxit professional. És a dir, les 

diferències dins del grup de dones (o dins del d’homes) per titulacions són més grans que entre 

homes i dones dins d’una mateixa titulació (ocupació, atur, estabilitat, temporalitat, treball en 

l’àmbit públic o privat, taxa d’adequació, satisfacció, etc.). 

Tot i que la tipologia de titulació influeix en les probabilitats de més o menys èxit, tots dos 

estudis (2008 i 2011) posen de manifest que no determina la qualitat de la inserció, ja que s’ha 

confirmat l’existència d’un percentatge de persones graduades en titulacions que, de mitjana, 

presenten resultats menys afavoridors, amb més èxit en la seva inserció que no pas persones 

graduades en titulacions que, inicialment, presenten millors resultats d’inserció.  

1.2. WINDDAT, indicadors docents per al desenvolupament i 
l’anàlisi de les titulacions 

Amb la finalitat de disposar dels indicadors necessaris per exercir les competències en l’àmbit 

universitari, el Govern, les universitats catalanes i l’Agència han creat conjuntament el sistema 

interuniversitari d’informació UNEIX, que aporta informació i dades homogènies i comparables 
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que han de formar part del procés de seguiment de les 

titulacions universitàries. AQU Catalunya ha desenvolupat 

el WINDDAT, un web públic en el qual es mostren dades 

sobre demanda, nota de tall, places ofertes, taxa de 

rendiment, etc., a partir de les quals els responsables 

universitaris poden elaborar els seus informes de 

seguiment i comparar les dades del seu ensenyament 

amb la resta dels que s’ofereixen a Catalunya. Els 

indicadors són una de les peces fonamentals per a l’anàlisi del seguiment del funcionament de 

les titulacions que realitzen les universitats anualment. 

La informació que conté WINDDAT fa referència, bàsicament, als resultats acadèmics de les 

universitats que, des de fa ja més de deu anys, formen part d’UNEIX (les set universitats 

públiques catalanes). Aquestes mateixes universitats són les que participen del procés de 

preinscripció i les que van formar part de les primeres enquestes d’inserció laboral elaborades 

per AQU Catalunya. 

WINDDAT es va obrir al públic el mes de març i ha rebut, fins al 31 de desembre de 2012, 

26.063 visites. 

2. Tallers i jornades 

Les jornades i els tallers de reflexió i debat que organitza AQU Catalunya, adreçats 

principalment a la comunitat universitària i a l’Administració catalanes, són espais d’intercanvi 

de coneixement amb l’objectiu d’impulsar i aprofundir la cultura de la qualitat i la millora 

contínua del sistema universitari català. 

Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i 
modificació de les titulacions oficials 

Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus, 

Edifici Blanc, Vila Universitària Campus de la UAB, 

08193 Bellaterra - 6 de març de 2012 

Aquesta jornada ha tingut un doble objectiu: d’una 

banda, l’anàlisi del desenvolupament i els resultats 

dels processos de verificació, seguiment i 

modificació desplegats fins al moment i, de l’altra, la 

reflexió sobre aspectes del Marc VSMA encara en 

elaboració, com per exemple l’acreditació i la recollida de les opinions dels agents implicats 

mitjançant enquestes de satisfacció. 

Els assistents (vicerectors de qualitat i d’ordenació acadèmica, responsables acadèmics de les 

titulacions i de les unitats tècniques de qualitat i estudiants) s’han dividit en cinc grups de treball 

per tractar els temes següents: 
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 Grup 1. Disponibilitat i ús de la informació pública 

 Grup 2. Indicadors i anàlisi valorativa en el seguiment de les titulacions 

 Grup 3. Desenvolupament de les accions de millora: millora interna, modificacions i 

reverificació 

 Grup 4. Acreditació de les titulacions 

 Grup 5. Indicadors de satisfacció 

El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, que ha tancat la Jornada, ha agraït a 

l’Agència i a les universitats la feina feta i confia que les conclusions que se n’extreguin serviran 

per millorar els processos d’avaluació del Marc VSMA. 

L’impacte social de les universitats en temps de crisi 

Auditori d’AQU Catalunya, c. de Sancho de Ávila 125-129, planta baixa, 08018 Barcelona - 12 

de desembre de 2012 

L’objectiu de la sessió ha estat debatre el paper de 

les universitats en l’estratègia de creixement del país 

(Europa 2020) a partir de la presentació de dues de 

les publicacions més recents sobre aquesta qüestió: 

- Universidad, universitarios y productividad en España, finançat per la Fundación BBVA i 

elaborat pel Dr. Francisco Pérez i el Dr. Lorenzo Serrano, director d’investigació i investigador, 

respectivament, de l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que pretén avaluar 

els resultats de l’activitat docent i investigadora de les universitats espanyoles, les 

transformacions que han experimentat i els reptes als quals han de donar resposta. 

- La universidad pública española: Retos y prioridades en el marco de la crisis del primer 

decenio del siglo XXI, elaborat pel Dr. Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i 

Virgili i president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que, a més a més de fer 

una anàlisi de la situació actual, planteja els reptes de les universitats i fa propostes 

d’actuacions prioritàries per superar-los. 

El director d’AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, va presentar les eines que l’Agència posa a la 

disposició de les universitats per fer el seguiment de les titulacions: l’enquesta d’inserció laboral 

i el web d’indicadors WINDDAT. 

El director general d’Universitats, Lluís Jofre, i el president d’AQU Catalunya, Joaquim Prats, 

van cloure la jornada. 
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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’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 que es va fundar 

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 d’aquesta associació europea d’agències 

d’assegurament de la qualitat. 

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 de les quals són 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. L’ECA desenvolupa les seves activitats mitjançant grups de 

treball. Cadascun d’aquests grups està format per representants dels organismes membres del 

consorci. 

AQU Catalunya coordina el grup de treball de l’ECA sobre l’acreditació de titulacions i 

programes conjunts. 

El 13 de juny de 2012 AQU Catalunya i l’agència danesa EVA han signat l’acord multilateral 

sobre el reconeixement mutu dels resultats de l’acreditació de programes conjunts (MULTRA). 

L’ECA va posar en marxa el MULTRA el desembre de 2010, amb els objectius de simplificar 

l’acreditació i el reconeixement de programes conjunts i titulacions i d’impulsar l’ampliació del 

reconeixement mutu en l’EEES. 

La participació en aquestes xarxes i el treball en els projectes facilita el nomenament i la 

integració d’experts del sistema universitari de Catalunya en comitès d’avaluació internacionals: 

el 2012, vuit professors catalans han avaluat en altres països europeus a través de processos 

vinculats a la posició d’AQU Catalunya en projectes i xarxes internacionals. Els àmbits avaluats 

són agricultura, dret, forests, lingüística, logopèdia, mines, psicologia, tecnologia del transport, i 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

2. Projectes internacionals 

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou 

accions conjuntes amb institucions d’educació superior, altres agències i organismes tant 

nacionals com internacionals. Els projectes a escala internacional en què l’Agència participa se 

centren i es desenvolupen en els àmbits següents: 

 Internacionalització del sistema universitari de Catalunya. 

 Innovació, mitjançant el desenvolupament internacional de criteris i directrius, processos i altres 

dimensions relacionades amb l’assegurament de la qualitat. 

 Cooperació, amb l’objectiu de compartir i connectar els models d’assegurament de la qualitat 

català i europeu amb altres sistemes d’educació superior. 

 Benchmarking, mitjançant la identificació de referents internacionals que facilitin l’anàlisi de la 

qualitat de l’ensenyament superior a Catalunya. 

Internacionalització 

L’aplicació de mecanismes d’assegurament extern de la qualitat específicament dissenyats per 

a activitats d’internacionalització ha de facilitar les estratègies de les universitats catalanes en 

aquest àmbit. 



 

 

40 Memòria d’activitats 2012  

 

CEQUINT (en curs, iniciat el 2012) 

Certificate for Quality of Internationalisation del Programa d’Aprenentatge Permanent. 

Projecte coordinat per l’NVAO per al desenvolupament de les bases per a uns 

procediments que permetin la certificació de la internacionalització de les universitats 

europees. 

AQU Catalunya és membre del consorci responsable del desenvolupament del 

projecte, que està format per agències de qualitat europees, i coordinarà un dels grups 

de treball. 

ERANET-MUNDUS (en curs, iniciat el 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. 

AQU Catalunya és membre associat al consorci responsable del desenvolupament del 

projecte, que està coordinat per la Universitat de Barcelona i té com a principal objecte 

de treball el desenvolupament de sistemes de garantia de la qualitat referits a la 

mobilitat acadèmica. 

JOQAR (en curs, iniciat el 2010) 

 Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of 

degrees awarded. L’objectiu del projecte és acreditar i 

reconèixer programes Erasmus Mundus (i programes 

conjunts en general) impartits entre universitats de diferents països. 

AQU Catalunya és membre del consorci responsable del desenvolupament del 

projecte, que està coordinat per l’ECA i l’NVAO. L’Agència coordinarà l’avaluació d’un 

programa Erasmus Mundus. 

En el marc d’aquest programa, AQU Catalunya ha organitzat un seminari per 

desenvolupar la metodologia per al reconeixement i l’acreditació de programes 

conjunts. Ha tingut lloc el 9 de novembre a la Universitat Pompeu Fabra i ha comptat 

amb la participació de representants de les oficines ENIC-NARIS de reconeixement de 

titulacions. 

STUDY ABROAD (2011-2012) 

Study Abroad és un programa gestionat per la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona, obert a tots els estudiants procedents d’universitats o de centres de 

formació superior que vulguin realitzar una estada acadèmica a la UAB per tal d’ampliar 

la seva formació, al marge de qualsevol programa de mobilitat o conveni internacional. 

AQU Catalunya ha signat un conveni amb la UAB i la Fundació UAB per dissenyar una 

metodologia específica i avaluar la qualitat de l’oferta formativa, la qualitat dels serveis 
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d’acompanyament a l’activitat docent (acollida, suport a l’aprenentatge i 

assessorament) que reben els estudiants que participen en el programa, la qualitat de 

la informació pública adreçada als estudiants presents i futurs i els mecanismes 

d’assegurament de la qualitat associats al programa Study Abroad. Els resultats 

d’aquesta avaluació es recullen a l’informe AQU External Quality Assurance Report. 

UAB. Study Abroad Programme. 

Innovació 

ENQA WORKING GROUP ON IMPACT OF QA (en curs, iniciat el 2012) 

AQU Catalunya coordina un grup de treball d’ENQA, on hi ha representants de vint 

agències europees, per tal d’identificar de quina manera l’assegurament de la qualitat 

té un impacte en l’educació superior: des de l’impacte en la millora docent fins a 

l’articulació de noves polítiques en el sector, passant per la gestió dels ensenyaments. 

LIFELONG LEARNING (2010-2012) 

FLLLEX. The Impact of LifeLong Learning Strategies on Professional Higher Education. 

Projecte d’ENQA adreçat a avaluar les polítiques relacionades amb la formació 

continuada a les institucions d’ensenyament superior. AQU Catalunya ha liderat la 

preparació de la metodologia d’autoavaluació d’aquestes polítiques i estratègies a les 

universitats: FLLLEX-Radar. A self-assessment instrument for Lifelong Learning in 

Professional Higher Education. Els resultats del projecte es recullen a la publicació 

FLLLEX Project Results and Recommendations. Towards an Institutional Strategy for 

Lifelong Learning in Higher Professional Education. 

ETRAIN (2010-2012) 

European Training of QA Experts. Projecte de l’ECA que té com a objectiu la formació 

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

AQU Catalunya ha participat com a soci en la formació d’experts. 

Cooperació 

En el camp de la garantia de la qualitat, la col·laboració amb agents de l’àmbit universitari 

externs a la Unió Europea, tant en àrees en via de desenvolupament com en zones de ràpida 

expansió, genera espais per a l’intercanvi de coneixements i oportunitats per identificar noves 

interpretacions del concepte de qualitat universitària. 

ISLAH (en curs, iniciat el 2012) 

Instruments of Support of Labor Market and Higher Education. Coordinat pel consorci 

italià AlmaLaurea, el projecte ISLAH té com a objectiu establir dos observatoris 
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nacionals, al Marroc i a Tunísia, amb els currículums de la població graduada per 

facilitar l’intercanvi d’informació entre el sistema d’educació superior i les necessitats 

del mercat laboral. 

L’Agència és membre del consorci responsable del desenvolupament de l’ISLAH, un 

projecte que ha estat seleccionat per l’agència tècnica del programa TEMPUS de la 

Comissió Europea per ser finançat amb 1,2 milions d’euros. AQU Catalunya comparteix 

bones pràctiques i l’experiència en l’establiment d’indicadors d’inserció laboral. 

EQuAM (en curs, iniciat el 2011) 

Enhancement of Quality Assurance Management in Jordanian Universities. Projecte 

que coordina la Universitat de Barcelona i que té per objectiu fomentar el sistema de 

gestió de la qualitat de les universitats de Jordània. Un dels impactes d’aquest projecte 

és millorar la cooperació acadèmica entre Europa i Jordània. 

AQU Catalunya hi participa com a soci i comparteix bones pràctiques en matèria 

d’assegurament de la qualitat. 

DIES ASEAN-QA (2011-2012) 

Joint capacity building project in Southeast Asia. Programa d’ENQA que té per objectiu 

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 participa com a soci i coopera amb experts del Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD) i de la conferència de rectors d’Alemanya en 

el procés de formació de personal de les agències dels països de l’ASEAN. A més, 

participarà en la realització de dues avaluacions de programes universitaris en aquesta 

regió. 

JISER-MED (2011-2012) 

Joint innovation and synergies in education and research. Projecte que té la voluntat de 

promoure els objectius Erasmus Mundus en el marc dels països de la Mediterrània i de 

contribuir al desenvolupament d’una àrea euromediterrània d’educació superior i 

recerca. 

AQU Catalunya col·labora en el desenvolupament de les qüestions d’assegurament de 

la qualitat. 

TEMPUS BiH (2007-2012) 

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 programa es basa en el reconeixement de les institucions 
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d’educació superior com a elements essencials en els processos de transició 

socioeconòmica i en el desenvolupament cultural. 

AQU Catalunya ha participat en la formació de personal de les universitats i de 

l’agència d’avaluació en matèria d’assegurament de la qualitat, i ha coordinat 

l’avaluació de sis programes de cinc universitats públiques del sector. 

Benchmarking 

Aquest àmbit de treball està adreçat a ampliar la disponibilitat de referents d’avaluació de caire 

internacional quantitatius i qualitatius. Així mateix, permet fer prospectiva sobre l’evolució dels 

indicadors de qualitat, tant en contextos geogràfics propers com llunyans. 

QPP (2011-2012) 

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.  

El 2011 va començar el segon procés d’avaluació externa internacional d’AQU Catalunya, 

coordinat per ENQA. En aquesta avaluació s’han valorat les activitats d’avaluació externa 

cíclica de la qualitat dels ensenyaments universitaris (tant si es realitza a través d’avaluació de 

programes com d’institucions) i també altres processos que l’Agència duu a terme, com és 

l’avaluació del professorat universitari. La voluntat d’AQU Catalunya a l’hora de sotmetre’s de 

nou al procés d’avaluació externa internacional de la qualitat ha estat doble: d’una banda, 

renovar 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. 

El març de 2012 es va finalitzar la redacció de l’informe d’autoavaluació i 

es va trametre als membres del comitè d’avaluació externa internacional 

designat per ENQA. Aquest comitè, format per David Timms, president 

(Higher Education Consultant, Regne Unit), Agnes Leinweber, secretària 

(German Accreditation Council, GAC, Alemanya), Teresa Sánchez, 

(Commission des Titres d’Ingénieur, CTI, França), Tia Loukkola, 

(European University Association, EUA) i Nadja Kiiskinen (European 

Students’ Union), ha visitat l’Agència els dies 29 i 30 de maig i ha 

comprovat in situ la informació recollida a l’informe d’autoavaluació, 

aprovat pel Consell de Direcció el 28 de març de 2013. 

Durant els dos dies que ha durat la visita, el comitè s’ha entrevistat amb més de trenta 

persones distribuïdes entre els col·lectius següents: membres del Consell de Direcció d’AQU 

Catalunya; equip directiu i personal de l’Agència; representants dels òrgans d’avaluació, 

certificació i acreditació; representants de professorat i d’unitats internes de qualitat de les 

universitats catalanes, i representants d’estudiants universitaris. 
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El comitè ha emès, el mes de juliol, l’informe final d’avaluació externa, en què constata que 

AQU Catalunya compleix els estàndards europeus i les disposicions fixades per ENQA per 

continuar com a membre de ple dret d’aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017. 

L’informe d’avaluació externa recull el grau de compliment dels estàndards avaluats.
27

 Dels 16 

estàndards analitzats, el comitè n’ha considerat 14 de completament assolits i 2 de 

substancialment assolits. Amb aquest resultat, AQU Catalunya s’ha convertit en una de les 

dues agències de qualitat, juntament amb la QAA, que millor compleixen els ESG. 

Tal com s’indica a l’informe final d’avaluació externa, AQU Catalunya ha fet un gran progrés 

respecte de l’avaluació del 2007. Així, les millores introduïdes en aquest darrer quinquenni han 

estat substancials i notables i han permès a l’Agència superar l’avaluació externa amb èxit. 

El Consell de Direcció d’ENQA, en la seva reunió de 14 de setembre i després d’examinar 

l’informe final d’avaluació externa, ha considerat que AQU Catalunya compleix els criteris 

necessaris per formar part de l’Associació Europea d’Agències de Qualitat i n’ha confirmat la 

pertinença per als pròxims cinc anys (2012-2017). 

Després de superar la segona avaluació internacional d’acord amb els estàndards i directrius 

d’ENQA, AQU Catalunya ha vist renovada la seva inscripció en el Registre Europeu d’Agències 

de Qualitat (EQAR) fins al 2017. 

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. 

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 i l’avantprojecte de planificació d’activitats i de pressupost, i 

revisar els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació. 

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 dels pròxims anys. La CAQ ha aprovat les modificacions 

presentades en el material metodològic referent a la verificació i el primer 

esborrany de la futura Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de 

                                                      

27
 El grau de compliment dels ESG s’estructura en quatre nivells: no assolit, parcialment assolit, substancialment assolit 

i completament assolit. 
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grau i màster. 

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

tasques realitzades per les comissions específiques, adequar els criteris d’algunes comissions 

específiques i aprovar les convocatòries i els criteris 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, millorar aspectes del procés d’avaluació i aprovar les 

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

3. Òrgans assessors 

La Comissió d’Estudiants s’ha reunit per tractar de 

l’avaluació externa internacional d’AQU Catalunya, del 

procés de seguiment de les titulacions i de l’inici de la 

cinquena enquesta d’inserció laboral, prevista per a l’any 

2014. 

 

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 de la simplificació dels processos de verificació i modificació 

de les titulacions oficials, dels indicadors de seguiment dels programes de doctorat i de la 

cinquena enquesta d’inserció laboral. 

També s’ha reunit amb els vicerectors i vicerectores de professorat per debatre la proposta, 

finalment aprovada, per a la pròrroga de la vigència de l’acreditació dels manuals d’avaluació 

docent de les universitats públiques catalanes. 

I, finalment, s’ha reunit amb les secretaries dels consells socials de les universitats catalanes 

per preparar el llançament de la cinquena enquesta d’inserció laboral. 

5. Comunicació 

Publicacions 

AQU Catalunya ha editat una desena de publicacions, que corresponen als resultats del 

programa SUPORT, estudis elaborats a partir de la quarta enquesta d’inserció laboral i 

materials metodològics diversos (vegeu l’annex 3). 
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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. 

L’any 2012 s’han fet canvis en l’estructura i la imatge del 

web. La pàgina d’inici s’ha renovat, amb un disseny i una 

organització dels continguts més usable, amb l’objectiu 

de facilitar la navegació i l’accés a les informacions i 

serveis que s’hi ofereixen. També s’ha millorat l’accés al 

web a través dels diferents dispositius mòbils. 

S’ha consolidat el nombre de visites al web per sobre de 

les 107.000, i els documents han registrat més de 63.000 accessos. Els més consultats han 

estat els relacionats amb els processos d’avaluació del professorat universitari.  

L’aplicació específica implantada el 2011 per a la publicació dels informes d’avaluació externa 

dels programes de formació i de les institucions conté, fins ara, 630 informes. 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. El nombre de visites que el 2012 ha rebut el portal d’informes 

d’avaluació ha estat de 27.865. 

elButlletí 

S’han produït els sis números d’elButlletí corresponents —núm. 58 

a 63—, publicació periòdica trilingüe 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 5.907 persones que hi estan 

subscrites. 
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Mitjans de comunicació 

Durant el 2012 s’han generat 31 citacions d’AQU Catalunya en els mitjans de comunicació 

escrits. 

 

Gràfic 26. Evolució de les citacions en els mitjans de comunicació (2003-2012) 
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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 2012 s’ha finalitzat i publicat la 

Memòria d’activitats 2011. 

 

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

En línia amb la política de qualitat i de seguretat de la informació, aprovada el 2011, s’ha 

engegat el projecte d’implantació de la ISO 27001 (per a la seguretat de la informació), la 

LOPD (Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal) i l’ENS (esquema 

nacional de seguretat). L’objectiu principal d’aquest projecte és que l’Agència millori el nivell de 

compliment de la LOPD i l’ENS, i també assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de 

les dades. 

La primera fase del projecte ha tingut lloc el 2012 i ha consistit en la definició de l’abast del 

sistema de garantia interna de qualitat i de seguretat de la informació (SGIQS), que es concreta 

en els processos d’avaluació de les titulacions i institucions, avaluació del professorat de les 

universitats i generació de coneixement. També s’han valorat les amenaces i els actius segons 

la vulnerabilitat, la confidencialitat i la integritat de la informació, s’ha establert la matriu de 

riscos i se n’ha definit el tractament, i s’ha valorat el nivell de compliment de les mesures que 

estableix la ISO 27001. 

D’altra banda, AQU Catalunya ha superat satisfactòriament l’auditoria externa per a la 

renovació del certificat del sistema de gestió segons la norma ISO 9001:2008, realitzada per 

l’entitat certificadora Applus. 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 i la 
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valoració molt positiva de la tasca feta durant els últims dos anys. L’informe destaca com a 

punts forts l’organització del sistema de treball, la traçabilitat dels registres, la informatització 

dels processos d’avaluació i el desenvolupament del programa informàtic NEXUS.
28

 

L’auditoria externa recomana treballar en la millora de l’arxiu físic, la valoració de l’eficàcia de la 

formació del personal i els plans de proves informàtiques. 

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

WINDDAT. 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. S’ha treballat 

en la segona fase del projecte, que inclou la incorporació d’un gestor de continguts i un 

accés privat per part de les universitats, entre altres ampliacions i millores. 

 NEXUS. S’ha desenvolupat el marc de l’aplicació del nou portal d’AQU Catalunya i els 

mòduls comuns, concretament el mòdul de persones, entitats, grups (comissions) i 

taules auxiliars. També s’ha iniciat el desenvolupament del mòdul d’avaluació de 

professorat, amb el manteniment d’expedients, la gestió de convocatòries, el procés de 

revisió i el procés d’assignació de la comissió avaluadora i dels avaluadors 

corresponents. 

 Migració dels tràmits a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). S’han migrat els tres tràmits 

de professorat del CAT365 a la nova plataforma de serveis i tràmits de la Generalitat de 

Catalunya, GSIT (portal Gencat Serveis i Tràmits). Els 

tres tràmits migrats corresponen a les sol·licituds 

d’acreditació de recerca (agregat) i de recerca avançada 

(catedràtic), a les sol·licituds d’informe previ per a 

professorat lector i a les sol·licituds d’avaluació de 

l’activitat investigadora (sexennis). S’han incorporat els 

nous formularis, s’han integrat els consums 

d’interoperabilitat, s’ha potenciat l’expedient digital (les 

sol·licituds presencials han desaparegut) i, en general, s’ha simplificat, millorat i 

racionalitzat tot el procés d’entrada de sol·licituds. 
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 Vegeu l’apartat “Tecnologies de la informació i la comunicació”. 
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En l’àmbit de la informàtica de sistemes, s’han dut a terme les accions següents: 

 Trasllat d’AQU Catalunya. S’ha gestionat el trasllat de totes les infraestructures a la 

nova seu (servidors, telefonia, comunicacions, subministrament elèctric, adequació de 

la sala tècnica i llocs de treball). 

 Intranet d’AQU Catalunya. S’ha finalitzat 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, i també la incorporació de les noves 

funcionalitats de l’eina. 

 Fotocopiadores i impressores. S’ha implantat un nou sistema centralitzat d’impressió, 

còpia i escaneig. S’ha implantat una eina de control de consums i s’ha potenciat 

l’estalvi de paper en un entorn de còpia segura. 

 Servidor de correu intern. S’ha estructurat, garantit la seguretat i dimensionat el correu 

vigent dels usuaris d’AQU Catalunya i s’han establert les polítiques de conservació de 

correu. 

3. Recursos humans 

A més a més del director i del gerent, el personal de l’Agència, el 31 de desembre de 2012, 

estava format per 41 persones, 31 dones i 10 homes, amb una mitjana d’edat de 38 anys, de 

les quals 27 tenen un contracte fix i 14 d’interinitat. 

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 

d’un estudiant en pràctiques, per mitjà d’un conveni universitari. 

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. Aquestes càrregues horàries estan vinculades 

a la planificació d’activitats de l’Agència, i també a la comptabilitat analítica. D’aquesta manera, 

s’ha millorat la transparència i la rendició de comptes a partir de la gestió dels projectes.  

Al llarg de l’exercici 2012 les retribucions del personal d’AQU Catalunya han sofert diferents 

minoracions derivades de l’aplicació de la normativa publicada durant l’any. El resultat final ha 

estat la reducció de l’import d’una paga extraordinària, que s’ha aplicat mitjançant la deducció 

d’una meitat de l’import a les retribucions de juny i de l’altra meitat a les de desembre. Així 

mateix, s’ha suspès la percepció de la quantia equivalent a una paga extra per als alts càrrecs, 

personal d’alta direcció i eventuals assimilats, i s’ha suspès temporalment el complement de 

productivitat per a tot el personal. Al llarg del 2012, quatre persones han gaudit de permisos per 

maternitat o paternitat. Aquests permisos no han estat coberts, en compliment de la normativa 
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que estableix la prohibició d’incorporar nou personal i de contractació de personal laboral 

temporal. 

D’altra banda, s’ha desenvolupat el Pla de formació per al 2012, per reforçar les competències i 

els coneixements del personal per al desenvolupament òptim de les tasques assignades. 

L’any 2012 s’han dut a terme 25 accions formatives programades i 9 de sol·licitades pel 

personal d’AQU Catalunya, aquestes últimes realitzades fora de la jornada laboral. 

Així mateix, al llarg de l’exercici s’han desenvolupat les accions que anualment es planifiquen 

en matèria de prevenció de riscos laborals i s’han dut a terme les accions necessàries pel que 

fa a la vigilància de la salut del personal de l’Agència.  

D’altra banda, el 2012 també s’ha publicat diversa normativa en matèria de permisos i llicències 

del personal, prestacions econòmiques d’incapacitat temporal i d’absències per motius de salut 

i visita mèdica, gaudiment del període de vacances i gaudiment d’assumptes personals, entre 

d’altres, que s’han adaptat i aplicat a l’Agència mitjançant converses i negociacions amb els 

representants dels treballadors. 

Així mateix, en aplicació del que estableix la Llei 1/2012 de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2012, s’han suspès temporalment les aportacions al pla de pensions, les 

dotacions destinades al fons d’acció social i la destinada a l’ajut al menjar. 

D’altra banda, AQU Catalunya s’ha presentat a la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño, que 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha creat amb l’objectiu de reconèixer 

honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de 

les administracions públiques catalanes, concretament al premi a la millor actuació d’innovació i 

bones pràctiques en matèria d’organització de recursos humans a les administracions 

públiques catalanes. 

4. Gestió econòmica i comptable 

L’exercici econòmic 2012 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, majoritàriament 

internacionals. 

Així mateix, en aplicació de l’article 12.4 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per al 2012, s’ha fet la retenció de les aportacions de les 

transferències de l’any 2012 del romanent de tresoreria de l’exercici 2011 no afectat ni 

compromès, i s’ha rebut autorització per destinar part d’aquest romanent a afrontar despeses 

extraordinàries derivades del trasllat i l’adequació de les noves dependències de l’Agència. 

S’ha consolidat el seguiment del pressupost per projectes, cosa que ha permès identificar els 

recursos, tant humans com econòmics, 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 
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fi de detectar les possibles desviacions i, d’aquesta manera, prendre mesures per millorar la 

gestió dels recursos econòmics de l’Agència. 

Per acomplir els requeriments i les instruccions rebuts de la Secretaria d’Economia i Finances i 

de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, l’Agència ha inclòs en el “Mecanisme 

financer: proveïdors de comunitats autònomes 2012” les obligacions corresponents a factures 

comptabilitzades en l’exercici 2011 i anteriors que restaven pendents de pagament el 31 de 

desembre de 2012 i que ascendien a un total de 35.877,94 € i provenien de tres proveïdors. 

El mes de maig ha tingut lloc l’auditoria econòmica corresponent a l’exercici 2011, realitzada 

per l’empresa externa Pleta. Cal destacar que no s’ha observat cap excepció en l’informe 

d’auditoria emès el 8 de juny de 2012. 

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, com també a la Sindicatura de Comptes. 

Finalment, AQU Catalunya s’ha presentat al premi a la millor actuació d’innovació i bones 

pràctiques en matèria de gestió pressupostària, avaluació i transparència a les administracions 

públiques catalanes de la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño. 

La liquidació del pressupost del 2012 ha estat la següent: 

 

Taula 25. Ingressos definitius 2012 

Drets reconeguts. Ingressos Pressupost inicial Drets liquidats 

Taxes, venda de béns i serveis 86.386,00 111.858,65 

Transferències corrents 2.772.980,64 2.598.606,43 

Ingressos patrimonials 44,00 2.080,82 

Variació d’actius financers 75.261,06 75.261,06 

Incorporació de romanents  370.041,32 

Total 2.934.671,70 3.157.848,28 

 

Taula 26. Despeses definitives 2012 

Obligacions reconegudes. Despeses Pressupost inicial Obligacions liquidades 

Remuneracions de personal 1.816.397,52 1.707.712,54 

Despeses de béns corrents i de serveis 1.034.503,12 1.130.904,09 

Despeses financeres 10,00 0,07 

Transferències corrents 8.500,00 47.420,00 

Inversions reals 75.261,06 150.286,10 

Total 2.934.671,70 3.036.322,80 

 

La liquidació del pressupost 2012 té un resultat positiu derivat majoritàriament de la generació 

d’uns romanents finalistes per import de 119.350,00 €, procedent principalment dels convenis 

següents: 
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 Conveni d’encàrrec de gestió de data 2 de juliol de 2012 entre AQU Catalunya i la Secretaria 

d’Universitats i Recerca per ampliar, actualitzar i mantenir el sistema d’informació d’universitats i 

recerca de Catalunya (UNEIX), per import de 45.000,00 €. 

 Convenis de col·laboració amb la UB, la UdG, la UdL i la URV per a la realització i el finançament 

de la cinquena edició de l’enquesta d’inserció de la població graduada en el món laboral, del tercer 

estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobra la inserció laboral dels 

graduats en màsters, per import de 68.750,00 €. 

 Conveni marc de col·laboració entre AQU Catalunya i Unibasq per a l’establiment de mecanismes de 

cooperació i l’intercanvi d’experiències en els camps de l’avaluació de la qualitat, la certificació i 

l’acreditació, per import de 5.600,00 €. 

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

estratègics ha estat la següent: 

 

Taula 27. Despeses econòmiques definitives i dedicació en hores del personal d’AQU 
Catalunya per eixos i principals projectes  

Eix estratègic Import en euros Dedicació en hores 

Qualitat docent 384.883,36 15.919 

Verificació i modificació de titulacions 263.585,52 9.986 

Seguiment de titulacions 33.913,38 2.805 

AUDIT 8.680,37 345 

UNEIX 71.617,37 2.605 

Verificació d’ensenyaments artístics 7.086,72 178 

Qualitat del professorat 282.044,33 7.417 

Acreditacions de recerca i de recerca avançada 85.868,29 1.964 

Informes previs professorat lector i col·laborador 106.545,72 2.291 

Mèrits de recerca 89.630,32 3.162 

Generació de coneixement 15.916,85 1.811 

Jornada MVSM 9.656,90 378 

Altres 6.259,95 1.433 

Internacionalització i relacions institucionals 40.595,21 2.733 

Direcció estratègica i comunicació 111.134,88 3.981 

Organització interna 494.035,63 24.819 

Serveis generals  252.183,60 16.428 

Trasllat 72.846,70 1.352 

Inversions 123.068,81  4.579 

Altres 45.936,52 2.460 

Total 1.328.610,26 56.680 

  



 

 

Memòria d’activitats 2012 55 

 

Taula 28. Despeses definitives 2012 incorporant-hi el cost del personal a cada eix 

Eix estratègic Import en euros % sobre el pressupost 

I. Qualitat docent 921.977,90 30,37 

II. Qualitat del professorat 617.688,95 20,35 

III. Generació de coneixement 15.916,85 0,50 

IV. Internacionalització 103.593,12 3,42 

V. Direcció estratègica i comunicació 111.134,88 3,66 

VI. Organització interna 1.266.011,10 41,70 

Total 3.036.322,80 100,00 

 

5. 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 bé 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). Tota l’activitat jurídica la ratifica el Consell de 

Direcció de l’Agència. 
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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) 

 Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)  

 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) fins a l’1/10/2012 

 Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull) des de l’1/10/2012 

 Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic) 

 Pere Alavedra Ribot (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 
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 Joaquim Coello Brufau (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona) fins a 

l’11/01/2012 

 Salvador Alemany Mas (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona) des de 

l’11/01/2012 

 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) fins al 

13/06/2012 

 Anton Valero Solanellas (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) des del 

13/06/2012 

 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) 

 Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats) 

 Josep Maria Martorell Rodon (director general de Recerca) 

 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) fins al 28/03/2012 

 Maria Giné Soca (secretària del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) des del 28/03/2012 

Comissió Permanent 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya) 

 Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)  

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

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

Barcelona)  

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

12/06/2012  

 Anton Valero Solanellas (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) des del 

12/06/2012  

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

 Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats)  

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) fins al 28/03/2012 

 Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya) des del 28/03/2012 



 

 

58 Memòria d’activitats 2012  

 

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 

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) i d’una comissió específica per a l’avaluació dels programes 

de doctorat, que s’encarreguen de l’avaluació dels processos definits en el Marc VSMA de les 

titulacions oficials, i també de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats 

Individuals (CEMAI). 

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

 Manel Armengol Carrasco (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 14/10/2012 

 Nekane Balluerka Lasa (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 Antoni Blanc Altemir (Universitat de Lleida)  

 Xavier Correig Blanchar (Universitat Rovira i Virgili)  

 Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid)  

 Elisabeth Fiorioli (ÖAR - Austrian Accreditation Council)  

 Dominic Keown (University of Cambridge)  

 Peter Kraus (University of Helsinki)  

 Hélène Lamicq (Université Paris-Est Créteil)  

 Elena Larrauri Pijoan (Universitat Pompeu Fabra) fins al 16/01/2012 
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 Francisco M. López Palomeque (Universitat de Barcelona)  

 Francisco Marques Truyol (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Rosa Maria Martí Laborda (Universitat de Lleida) des del 15/10/2012  

 Juan José Perona Páez (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 29/03/2012 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió específica d’Arts i Humanitats 

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

 Agustín Martín Francés ((Universidad Complutense de Madrid) des del 10/01/2012 

 Xavier Moreno Catalán (Universitat de Lleida) des del 06/09/2012 

 Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela) 

 Carlos Reyero Hermosilla (Universitat Pompeu Fabra) fins al 03/10/2012 

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

 Xavier Rios Tubau (Universitat de Barcelona) fins al 06/09/2012  

 Vicent Salvador Liern (Universitat Jaume I) 

 Núria Comet Señal, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica de Ciències Socials i Jurídiques 

 Elena Larrauri Pijoan, presidenta (Universitat Pompeu Fabra) fins al 16/01/2012  

 Juan José Perona Páez, president (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 16/01/2012 

 Meritxell Arderiu Antonell (Generalitat de Catalunya) 

 Àdam Bertran Martínez (Universitat de Girona) fins al 08/10/2012 

 María Pilar Charro Baena (Universidad Rey Juan Carlos) des del 25/07/2012 

 Antoni Cumellas Roca (AGBAR) des del 03/10/2012 

 Ferran Español Casanovas (Universitat de Girona) des del 20/12/2012 

 Francesc Lamolla Ormo (Universitat Ramon Llull, ESADE) des del 16/10/2012 

 Ester Martínez Ros (Universidad Carlos III de Madrid) fins al 15/11/2012 

 David Molina Moya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Teresa Ortiz Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 20/12/2012 

 Guillermo Orozco Pardo (Universidad de Granada) fins al 22/10/2012 

 José Vicente Peña Calvo (Universidad de Oviedo) 

 Iñaki Periáñez Cañadillas (Euskal Herriko Unibertsitatea) des del 03/10/2012 

 Carles Ramió Matas (Universitat Pompeu Fabra) des del 16/01/2012 

 Flor Sánchez Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) 

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

 Jordi Suriñach Caralt (Universitat de Barcelona) 

 Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya) 

 Esther Huertas Hidalgo, secretària (AQU Catalunya) 
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Comissió específica de Ciències 

 Francisco Marques Truyol, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Lluís Bellsolell Arce (AFCC) des del 15/10/2012 

 Carmen Cámara Rica (Universidad Complutense de Madrid) 

 Joan Fibla Palazón (Universitat de Lleida) 

 Josep Flores Bados (AGBAR) fins al 22/10/2012 

 Rosa del Hoyo Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Alberto Marcos Vallaure (Universidad de Oviedo) fins al 22/10/2012 

 Juan J. Nuño Ballesteros (Universitat de València) 

 Manuel Sánchez Marañon (Universidad de Granada) des del 03/10/2012  

 Anna Prades Nebot, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica de Ciències de la Salut 

 Manel Armengol Carrasco, president (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 15/10/2012 

 Rosa M. Marti Laborda, presidenta (Universitat de Lleida) des del 15/10/2012 

 David Ballester Ferrando (Universitat de Girona) 

 Gemma Espigares Tribó (Universitat de Lleida) 

 Javier González Gallego (Universidad de León) 

 M. Ángeles Luengo Martín (Universidade de Santiago de Compostela) des del 03/10/2012 

 Laura Sampietro Colom (Hospital Clínic) 

 Maite Verde Arribas (Universidad de Zaragoza) fins al 15/10/2012  

 Esther Adot Giménez, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 Xavier Correig Blanchar, president (Universitat Rovira i Virgili) 

 José Albors Garrigós (Universitat Politècnica de València) des del 29/11/2012 

 Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Glòria Perona Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Inmaculada Ortiz Uribe (Universidad de Cantabria) des del 29/11/2012 

 Juan José Sendra Salas (Universidad de Sevilla) 

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

 Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull) fins al 04/12/2012 

 Caterina Cazalla Lorite, secretària (AQU Catalunya) 

 Carme Edo Ros, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió específica per a l’avaluació dels programes de doctorat (creada 
el 02/05/2012) 

 Violeta Demonte Barreto, presidenta (Universidad Autónoma de Madrid)  

 María Rosario de la Fuente Lavín (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
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 Manuel García Carpintero (Universitat de Barcelona) 

 Blanca García Vega (Universidad de Valladolid) 

 Jordi Mallol Miron (Universitat Rovira i Virgili) 

 Consuelo Martínez López (Universidad de Oviedo) 

 Maria Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jesús David Pérez Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ricard Pujol Borrell (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ángel Luis Rebolledo Varela (Universidade de Santiago de Compostela) 

 Amparo Ribes Greus (Universitat Politècnica de València) 

 Daniel Zapata Garcia (Universitat de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (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 investigador 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. 

 Antoni Blanc Altemir, president (Universitat de Lleida)  

 Joan Carbonell Manils (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid) 

 Climent Giné Giné (Universitat Ramon Llull) 

 Manuela Hidalgo Muñoz (Universitat de Girona)  

 Artur Parcerisa Aran (Universitat de Barcelona)  

 Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra)  

 Antonio Vernet Peña (Universitat Rovira i Virgili)  

 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. El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca, Esteve Arboix Codina, exerceix les 

funcions de secretari de les comissions específiques. 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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 Ramon Agustí Comes (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Juan Jesús Donaire Benito (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra) des de l’1/10/2012 

 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) fins al 30/092012 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió específica d’Humanitats 

 Lluís Payrató Giménez, president (Universitat de Barcelona) 

 Aurora Bel Gaya (Universitat Pompeu Fabra) fins al 14/05/2012 

 Jesús Hernández Reynes (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Víctor Martínez Gil (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Carme Muñoz Lahoz (Universitat de Barcelona) 

 José Ignacio Muro Morales (Universitat Rovira i Virgili) des del 24/02/2012 

 Mary Josephine Nash (Universitat de Barcelona) 

 Narcís Soler Masferrer (Universitat de Girona) des del 24/02/2012 

 Maria Rosa Terés Tomàs (Universitat de Barcelona) 

 Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona) fins al 13/05/2012 

 Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgili) fins al 13/05/2012 

 Patrick Zabalbeascoa Terran (Universitat Pompeu Fabra) des del 24/02/2012 

Comissió específica de Ciències Socials 

 Jacint Jordana Casajuana, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Germà Bel Queralt (Universitat de Barcelona) 

 Ferran Cerdà Albero (Universitat Pompeu Fabra) fins al 30/03/2012 

 Rafel Crespí Cladera (Universitat de les Illes Balears) 

 Javier Díaz Noci (Universitat Pompeu Fabra) 

 Josep Ferrer Riba (Universitat Pompeu Fabra) des de l’1/06/2012 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Begoña Gros Salvat (Universitat Oberta de Catalunya)  

 Darío Páez Rovira (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

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

March) 

Comissió específica de Ciències 

 Juan Jesús Donaire Benito, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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 Maria Enriqueta Anticó Daró (Universitat de Girona) des del 08/06/2012 

 Jordi Garcia Ojalvo (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 David Manuel Gómez Gras (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Xavier Jarque Ribera (Universitat de Barcelona) 

 Anna Roglans Ribas (Universitat de Girona) fins al 23/05/2012 

Comissió específica de Ciències de la Vida 

 Antonio García de Herreros Madueño, president (Universitat Pompeu Fabra) des del 01/10/2012 

 Montserrat Corominas Guiu (Universitat de Barcelona) des del 06/11/2012 

 Emili Garcia Berthou (Universitat de Girona) des del 06/11/2012  

 Hipólito Medrano Gil (Universitat de les Illes Balears) fins al 05/11/2012 

 Mauro Santos Maroño (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 05/11/2012 

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

 Josep Vendrell Roca (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 06/11/2012 

Comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Montserrat Giralt Batista, presidenta (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Aligué Alemany (Universitat de Barcelona)  

 Joaquim Ariño Carmona (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 14/04/2012 

 Anna Maria Bassols Teixidó (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 13/03/2012 

 Dídac Mauricio Puente (Universitat de Lleida) des del 13/03/2012  

 Àngel Rodríguez Pozo (Universitat de Lleida)  

 Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida) fins al 12/03/2012 

Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 Ramon Agustí Comes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joan Ramon Casas Rius (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Alícia Casals Gelpí (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Elvira Mayordomo Cámara (Universidad de Zaragoza) 

 Jaime Navarro Casas (Universidad de Sevilla)  

 Xesús Antón Nogueira Garea (Universidade da Coruña)  

 Miquel Oliver Riera (Universitat Pompeu Fabra) 

 Joan Salvadó Rovira (Universitat Rovira i Virgili)  

 Antonio Valdovinos Bardají (Universidad de Zaragoza) 

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 
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investigador, en la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i 

investigador funcionari i contractat, per a l’assignació dels 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 

investigador 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. El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca, Esteve Arboix Codina, 

exerceix les funcions de secretari de les comissions específiques. 

 Joan Rodés Teixidor, president (Universitat de Barcelona) 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona)  

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) fins a l’1/10/2012 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) fins a l’1/10/2012 

 Ramon Alcubilla González (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Núria Bouza Vidal (Universitat Pompeu Fabra) des de l’1/10/2012 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Francesc Cardellach López (Universitat de Barcelona) 

 Sergio Castillón Miranda (Universitat Rovira i Virgili) des de l’1/10/2012 

 Amadeu Creus Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Miquel Durán Portas (Universitat de Girona) des de l’1/10/2012 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya) fins a l’1/10/2012 

 Teresa Espinal Farré (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Montserrat Llagostera Casas (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Eduard Martí Sala (Universitat de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) fins a l’1/10/2012 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) fins a l’1/10/2012 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) fins a l’1/10/2012 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) fins a l’1/10/2012 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona)  

 Emili Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) 

 Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) 

 Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) 

 Ana María Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya) des de l’1/10/2012 

 Carlos Sudrià Triay (Universitat de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) fins a l’1/10/2012 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 
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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) 

Comissió de Ciències Socials 

 Miquel Martínez Martín, president (Universitat de Barcelona)  

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) fins al 15/10/2012 

 Núria Bouza Vidal (Universitat Pompeu Fabra) des del 16/10/2012 

 Jordi Caballé Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Francisco Imbernón Muñoz (Universitat de Barcelona) des del 16/10/2012  

 Eduard Martí Sala (Universitat de Barcelona) des del 16/10/2012 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) fins al 16/10/2012 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 16/10/2012 

 Josep Grifeu Pinsach (Universitat Pompeu Fabra) fins al 16/10/2012 

 Santiago Mir Puig (Universitat de Barcelona) 

 Joan Nogué Font (Universitat de Girona) des del 26/10/2012  

 Emili Prado Pico (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 15/01/2012 

 Carles Sudrià Triay Universitat de Barcelona) des del 16/10/2012 

 Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 16/10/2012 

 Josep Maria Tous Ral (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona) fins al 16/10/2012 

Comissió de Ciències 

 Maria Dolors Baró Mariné, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Carles Casacuberta Vergés (Universitat de Barcelona) des del 15/03/2012 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) fins al 09/10/2012 

 Sergio Castillón Miranda (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/10/2012  

 M. Carmen Comas Minondo (CSIC-Universidad de Granada) des del 05/12/2012 

 Miquel Duran Portas (Universitat de Girona) des del 10/10/2012  

 Wenceslao González Manteiga (Universidade de Santiago de Compostela) 

 Jesús Navarro Faus (IFIC, CSIC – Universitat de València) 

 María del Carmen Puerta Vizcaíno (Universidad de Cádiz) fins al 09/10/2012  

 Joan de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 09/03/2012 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) fins al 09/10/2012 

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
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Comissió de Ciències de la Vida 

 Roser González Duarte, presidenta (Universitat de Barcelona) fins al 19/10/2012 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona) 

 Amadeu Creus Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) fins a l’1/10/2012 

 Leopoldo García Sancho (Universidad Complutense de Madrid) 

 Montserrat Llagostera Casas (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/10/2012 

 Ferran Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Francesc Cardellach López, president (Universitat de Barcelona) 

 Josep Maria Antó Boqué (Universitat Pompeu Fabra) des del 09/10/2012 

 Lisardo Boscá Gomar (Instituto de Investigaciones Biomédicas, Madrid) 

 Mireia Duñach Masjuan (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Vicent Fonollosa Pla (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Emilio Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura 

 Joaquim Casal Fàbrega, president (Universitat Politècnica de Catalunya) fins a l’1/10/2012 

 Ramon Alcubilla González (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Pilar Carbonero Zalduegui (Universidad Politécnica de Madrid) fins al 23/11/2012 

 Jaime Domínguez Abascal (Universidad de Sevilla) 

 Antonio Marí Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Muntañola Thomberg (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Ana María Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya) des de l’1/10/2012 

 Rafael Serra Florensa (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 24/06/2012 

ÒRGANS ASSESSORS 

A continuació es fa una relació de les comissions que han estat actives i s’han reunit el 2012. 

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)  
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 Àdam Bertran Martínez (Universitat de Girona)  

 Òscar Castillo Muñoz (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Jordi Codony Gisbert (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 17/04/2012 

 Gemma Espigares Tribó (Universitat de Lleida) des del 17/04/2012  

 Alfonso Martín Gallego (Universitat Ramon Llull) 

 David Molina Moya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Xavier Moreno Catalán (Universitat de Lleida) 

 Glòria Perona Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carlos Pérez Padilla (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 17/04/2012 

 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) 

 Gaspar Rosselló Nicolau (Universitat de Barcelona) 

 Maria Josep Recoder Sellarés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Glòria González Anadón (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) 

 Ferran Badia Pascual (Universitat de Lleida) 

 Dolors Mayoral Arqué (Universitat de Lleida)  

 Neus Vila Rubio (Universitat de Lleida)  

 Francisco García 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) 

 Pere Quer Aiguadé (Universitat de Vic) 

 María Fernández Capo (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Javier Barraycoa Martínez (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 
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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 Lluís Tamarit (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 Louise Elisabeth McNally Seifert (Universitat Pompeu Fabra) 

 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) 

 María Fernández Capo (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

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) 

 Jordi Campos Diaz (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) 
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 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) 

 Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU) 

Grups de treball 

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) 

 Genoveva Sánchez Martínez (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) 

 Daniel Herrera Puente (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) 

Grup de treball WINDDAT 

 M. Mar Bohórquez Granados (Universitat de Barcelona) 

 Milagros Pérez Vaz (Universitat de Barcelona) 

 Eva Ferraz Comin (Universitat de Barcelona) 

 Esther Fernández Sánchez (Universitat de Barcelona) 

 Mari Pau Álvarez del Castillo (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Joan Montal Nicolau (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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 Èrica Martínez Solanas (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Núria Martínez Rovira (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Carbó Carbó (Universitat de Lleida) 

 Lourdes Anton Nuez (Universitat de Lleida) 

 Remei Areny Joval (Universitat Ramon Llull) 

 Francesc Abad Esteve (Secretaria d’Universitats i Recerca) 

 Carina Álvarez Ramos (AQU Catalunya) 

 Raquel Barandalla Herreros (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 

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 

Unitat d’Informàtica 

 David Gassiot Andreu, cap de la Unitat 
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 Maribel Quirós Carrero 

 Oriol Sala Reyna 

 Albert Sanjuan Tapia 

 Albert Palau Jiménez 

 

Sistema d’informació UNEIX 

 

 Carina Álvarez Ramos 

 Raquel Barandalla Herrero 

Unitat de Planificació i Comunicació 

 Maria Giné Soca, cap de la Unitat 

 Concepción Herruzo Fonayet 

 Àgata Segura Castellà 

 Susana García López 

Unitat d’Administració 

 Carme Pérez Cruz, cap de la Unitat 

 Anna García Valls 

 Mònica Curieses Català, fins al 23/03/2012 

 Erica Sereno Ruiz  

 Òscar Vives Ambrós 

 Sònia Parellada Capdevila 

 Mar Jabaloyes González 

Suport a la Direcció 

Secretaria 

 Carme Torrente Martínez 

Assessoria jurídica 

 Jordi Escolar Bañeres 

 Sílvia Maldonado Fernández 

Gestió de projectes i qualitat interna 

 Núria Comet Señal 
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Coordinadors i assessors 

 Joan Bravo Pijoan, assessor en matèria d’indicadors universitaris 

 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 Institució Persones Ponència Lloc Data Participació 

Jornada amb els orientadors de 
secundària 

Departament 
d’Ensenyament 

Josep Anton Ferré 
La inserció laboral dels graduats i 
graduades 

Barcelona 18/01/2012 Ponent 

La reforma del sistema universitari: 
competència?, cooperació?, 
especialització?, fusions? 

Fundació Cercle 
d’Economia - 
Fundación CYD 

Josep Anton Ferré  Barcelona 08/03/2012 Assistent 

II Jornades Obertes CEUCAT CEUCAT Josep Anton Ferré 
Avaluació de la satisfacció dels 
estudiants a les universitats catalanes 

Barcelona 10-11/03/2012 Ponent 

L’avaluació del professorat 
Universitat de Lleida 
(Institut de Ciències 
de l’Educació) 

Esteve Arboix 
Els processos d’avaluació del 
professorat a AQU Catalunya 

Lleida 30/03/2012 Ponent 

La informació científica en l’avaluació del 
professorat 

Institut d’Estudis 
Catalans 

Esteve Arboix 
Anàlisi de la informació científica: 
infometria, cienciometria i bibliometria 

Barcelona 13/04/2012 Ponent 

Els processos d’avaluació del professorat URV Esteve Arboix 
Els processos d’avaluació del 
professorat 

Tarragona 10/05/2012 Ponent 

Inauguració Campus Terres de l’Ebre URV Josep Anton Ferré  Tortosa 16/05/2012 Assistent 

Presentació "Better Skills. Better Jobs. 
Better Lives. The OECD Skills Strategy" 

Fundació Jaume 
Bofill 

Anna Prades  Barcelona 06/06/2012 Assistent 
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L’avaluació del professorat UB Esteve Arboix 
Els processos d’avaluació del 
professorat 

Barcelona 06/06/2012 Ponent 

Avaluacíó de l’activitat investigadora del 
PDI de la Universitat Abat Oliba 

   
Jordi Escolar 
Núria Márquez 

L’avaluació de l’activitat investigadora 
del PDI de la Universitat Abat Oliba 

Barcelona 11/06/2012 Ponent 

Mobilitat a Europa: el mercat laboral 
hispanoalemany 

Goethe Institut-
Metropolregion 
Rhein-Neckar 

Anna Prades  Barcelona 29/06/2012 Taula rodona 

Inauguració del curs acadèmic 2012-2013 
del sistema universitari català 

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

Josep Anton Ferré  Barcelona 17/09/2012 Assistent 

Presa de possessió del rector de la URL URL Josep Anton Ferré  Barcelona 05/10/2012 Assistent 

La inserció laboral dels matemàtics i 
enginyers informàtics 

Facultat de 
Matemàtiques - UB 

Josep Anton Ferré  Barcelona 05/12/2012 Ponent 

Estat espanyol 

 

Seminari, jornada, congrés Institució   Persones Ponència Lloc Data Participació 

La evaluación institucional de la docencia 
y sus impactos 

Red-U, UPV Josep Anton Ferré Acreditación del profesorado Bilbao 02/02/2012 Taula rodona 

Conferencia Española de Decanos de 
Economía y Empresa 

CONFEDE Josep Anton Ferré 
La inserción laboral de los egresados 
de las facultades de Economía y 
Empresa 

Barcelona 17/02/2012 Taula rodona 

Col·laboració amb Unibasq  
David Gassiot  
Núria Comet 

Suport a Unibasq per conèixer 
l’estructura, les prestacions i la 
implantació de la plataforma 
documental (Sharepoint) emprada a 
AQU Catalunya 

Virtual abril - maig 2012  

Universidad y Territorio: programación y 
acreditación de enseñanzas 

UIMP-ACPUA Josep Anton Ferré 
De la verificación a la renovación de la 
acreditación  

Canfranc (Osca) 20-22/06/2012 Taula rodona 

Jornada sobre innovación docente CRUE - UB Joaquim Prats  Barcelona 21-22/06/2012 Assistent 

La evaluación del profesorado ICE Universidad de Esteve Arboix La evaluación del profesorado Salamanca 10/07/2012 Ponent 
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Salamanca 

XIV Foro de Almagro UCLM - ANECA Josep Anton Ferré 
El seguimiento de los títulos 
universitarios desde la perspectiva de 
las agencias de calidad 

Almagro 
(Ciudad Real) 

22-23/11/2012 Ponent 

Lliurament de certificats AUDIT Unibasq 
Josep Anton Ferré 
Josep Manel Torres 
Esther Adot 

SIGC: seguimiento y acreditación Bilbao 13/12/2012 Ponents 

Universidad, universitarios y productividad Fundación BBVA-Ivie Josep Anton Ferré 
La inserción laboral de los 
universitarios: tópicos, mitos y 
realidades 

València 14/12/2012 Ponent 

Internacional 

 

Seminari, jornada, congrés Institució   Persones Ponència Lloc Data Participació 

ECA (WG1) Winter Seminar 2012 ECA Carme Edo  
La Haia 
(Holanda) 

11/01/2012 Assistent 

Seminario europeo de difusión Proyecto 
ALFA 

CINDA Josep Anton Ferré 
La visión de las agencias de 
acreditación 

Barcelona 11-13/01/2012 Ponent 

Projecte TEMPUS BiH (avaluació de 
programes de formació) 

ESABIH Josep Grifoll  
Sarajevo (Bòsnia 
i Hercegovina) 

11-21/01/2012 Avaluador 

ECA (WG1) JOQAR Meeting ECA Carme Edo  Viena (Àustria) 18-20/01/2012 Assistent 

ECA (WG4) Madrid Meeting 2012 ECA / ANECA Anna Prades  Madrid 27/01/2012 Assistent 

ENQA BOARD 

ENQA / NQAI 
(National 
Qualifications 
Authority of Ireland)  

Josep Grifoll  Dublín (Irlanda) 08-09/02/2012 Assistent 

ENQA Workshop Quality Assurance & 
Qualifications Frameworks 

ENQA - Co-Hosted 
by FETAC, HETAC, 
IUQB, NQAI 

Anna Prades  Dublín (Irlanda) 09-10/02/2012 Assistent 

International Workshop on Quality Labels CTI, ENAEE Josep Anton Ferré  París (França) 13/02/2012 Assistent 

APQN-Asia Pacific Quality Network APQN (Asia Pacific Josep Grifoll Peer training in Spain (the case of Angkor 26/02- Ponent 



 

 

76 Memòria d’activitats 2012  

 

Conference and Annual General Meeting Quality Network) Catalonia) (Cambodja) 02/03/2012 

ECA (WG1) JOQAR Meeting ECA Carme Edo  
Varsòvia 
(Polònia) 

29/02-
01/03/2012 

Assistent 

14th Alma Laurea Survey on 
Graduates_employment condition 

AlmaLaurea 
Consortium - 
University of Roma 
La Sapienza 

Anna Prades 
Employment opportunities ten years 
after graduation. The Catalan 
experience 

Roma (Itàlia) 08/03/2012 Ponent 

TEMPUS BiH (avaluació de programes de 
formació) 

KAHO Josep Grifoll  
Banja Luka i 
Sarajevo (Bòsnia 
i Hercegovina) 

11-14/03/2012 Avaluador 

2nd ASEAN-QA-Training Course held in 
Potsdam  

DAAD (DIES 
ASEAN-QA Project ) 

Josep Grifoll 

Application of the AUN Assessment 
Scheme under the ASEAN QA Project 

What is expected of an EQA officer? 
What do EQA officers actually do? 

Potsdam 
(Alemanya) 

19-23/03/2012 Ponent 

Projecte TEMPUS BiH (avaluació de 
programes de formació) 

KAHO Josep Grifoll  
Banja Luka i 
Sarajevo (Bòsnia 
i Hercegovina) 

23-31/03/2012 Avaluador 

TEMPUS Meeting Barcelona 2012_Working 
Group on Impact of QA 

AQU Catalunya Josep Grifoll 
Evaluation processes in Bosnia (the 
view of AQU Catalunya) 

Barcelona 02-03/04/2012 Ponent 

Working Group ENQA Impact of QA ENQA Josep Grifoll  París (França) 13/04/2012 Coordinador 

20 abril Observation visit JOQAR JOQAR - AQU Josep Grifoll  Barcelona 20/04/2012 Assistent 

ENQA Member’s Forum ENQA Josep Anton Ferré  París (França) 23-24/04/2012 Assistent 

ENQA MEMBERS’ FORUM 2012-Impact of 
Quality Assurance and Independence of 
Agencies 

ENQA – AERES 
(Evaluation Agency 
for Research and 
Higher Education) 

Josep Grifoll Panel: Impact of quality assurance París (França) 23-24/04/2012 Ponent 

EURASHE - 22nd Anual Conference in Riga 
EURASHE, FLLLEX 
project consortium, 
Banku Augstskola 

Josep Grifoll 
The self-assessment tool: purpose and 
content 

Riga (Letònia)  10-11/05/2012 Ponent 

Meeting in Barcelona JISER-MED QA 
agencies  

AQU Catalunya Josep Grifoll  Barcelona 24/05/2012 Assistent 

IQA Seminar 2012 - Assessing 
Impact:Using External Reviews and 
Evaluations for Internal Learning 

ENQA - ACSUCYL 

Josep Grifoll 

Núria Comet 

 

The Impact of QA: an introduction to the 
ENQA Working Group 

Valladolid 07-08/06/2012 
Ponent 

Assistent 

Networking and Information event “The ENQA Josep Grifoll QA for HE in Europe: “visions of the Brussel·les 11/06/2012 Ponent 
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future of QA in Europe – the role of ENQA” future” (Bèlgica) 

15th ECA Workshop ECA 
Josep Grifoll 

Carme Edo 
 Madrid 13/06/2012 Assistents 

IX Foro Internacional sobre Evaluación de 
la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES) 

Universidad de 
Granada - ACSUG 

Josep Anton Ferré 
Funciones de la agencia nacional y las 
agencias autonómicas 

Santiago de 
Compostel·la 

14/06/2012 Taula rodona 

Seminar on Approaches and Practice for 
Quality Audits in Europe Part V 

ARACIS (The 
Romanian Agency 
for Quality 
Assurance in Higher 
Education) 

Esther Huertas 
Student Participation in University 
Quality 

Bucarest 
(Romania) 

14-15/06/2012 Ponent 

LRC (Lisbon Recognition Convention) 15th 
Anniversary Conference 

Universidad de 
Castilla-La Mancha / 
Directorate General 
II of the Council of 
Europe and the 
UNESCO Division for 
Teacher 
Development and 
Higher Education  

Josep Grifoll 
Reflections on the impact of the Lisbon 
Recognition Convention 

Toledo 19-20/06/2012 Taula rodona 

International Medieval Meeting UdL Josep Anton Ferré 
Quality teaching;the evolution of 
Postgraduate Studies in the nowadays 
university 

Lleida 27/06/2012 Taula rodona 

VII Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria e Innovación - CIDUI 

UB, UAB, UPC, UPF, 
UdL, UdG, URV, 
UOC 

Josep Anton Ferré 

Esther Huertas 

Las agencias de acreditación: la 
perspectiva de AQU Catalunya 

Rankings. A perspective from a Quality 
Assurance Agency 

Barcelona 05/07/2012 Ponents 

ERANET  Josep Grifoll  Barcelona 12-13/07/2012 Assistent 

Forum Study Abroad  Josep Grifoll  Barcelona 18/07/2012 Assistent 

ENQA Board Meeting ENQA Josep Grifoll  
Brussel·les 
(Bèlgica) 

14/09/2012 Assistent 

ENQA Board Meeting ENQA  Josep Grifoll  
Brussel·les 
(Bèlgica) 

14/09/2012 Assistent 

JOQAR Observation (FIBAA) Univ. Breda ECA-JOQAR  Carme Edo  Breda (Holanda) 17-18/09/2012 Assistent 

Jornada CONNECT-EU 2012 AGAUR-ACCIÓ 10 Anna Garcia  Barcelona 20/09/2012 Assistent 
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Training of Agency Reviewers ENQA Núria Comet  
Mannheim 
(Alemanya) 

20-21/09/2012 Assistent 

ENQA Board Meeting ENQA  Josep Grifoll  
Brussel·les 
(Bèlgica) 

27/09/2012 Assistent 

2nd DEHEMS International Conference-
Employability of Graduates & Higher 
Education Management Systems 

DEHEMS- University 
of Ljubljana 

Anna Prades 
Promoting the use of graduate surveys. 
Catalan University Quality Assurance 
Agency 

Ljubljana 
(Eslovènia) 

27-28/09/2012 Ponent 

ENQA Working group on Impact of Quality 
Assurance 

ENQA 
Josep Grifoll 

Núria Comet 
 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

28/09/2012 
Coordinador 

Assistent 

ECA-JOQAR Observation - Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL) 

ECA-JOQAR Carme Edo  
Bogotà 
(Colòmbia) 

01-05/10/2012 Assistent 

ASEM Seminar on Quality Assurance 

ASEM education 
secretariat -
DAAD(German 
Academic Exchange 
Service) 

Josep Grifoll 
Quality Assurance Principles and 
Practices in Asia and Europe: 
Commonalities and Differences 

Sèvres (França) 11-12/10/2012 Ponent 

Structure of register of study programs in 
B&H-Strategic Management of Higher 
Education Institutions Based on Integrated 
Quality Assurance System - SHEQA 

UdG Josep Grifoll 
Process of Implementation of the 
Quality Assurance System and Study 
Program Register in Catalonia 

Girona 16-19/10/2012 Ponent 

ENQA General Assembly-Board Meeting ENQA  Josep Grifoll  Basilea (Suïssa) 18-19/10/2012 Assistent 

General Assembly ENQA ENQA Josep Anton Ferré  Basilea (Suïssa) 18-19/10/2012 Assistent 

ECA Working Group 1 AQU Catalunya 
Josep Grifoll 

Carme Edo 
 Barcelona 22/10/2012 

Coordinador 

Assistent 

Seminari sobre mobilitat: “Viure i treballar 
a Alemanya en l’àmbit sanitari”  

Goethe-Institut 
Barcelona / Cos 
d’infermeria “Bonn” 
de la Creu Roja  

Anna Prades  Barcelona 25/10/2012 Assistent 

Conferència “The implementation of the 
ESG and QA for HE” 

National Centre for 
Public Accreditation 

Josep Grifoll 

Quality Assurance for Higher Education: 
Looking for new strategies? A view from 
Catalonia 

Quality assurance for university degrees 
in Catalonia 

Moscou (Rússia) 8-9/11/2012 Ponent 

Reunió d’inici del projecte CEQUINT NVAO 
Josep Grifoll 

Carme Edo 
  13-14/11/2012 Assistents 
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ESABIH Dissemination conference  Josep Grifoll Results of the evaluations in BiH 
Sarajevo (Bòsnia 
i Hercegovina) 

18-21/11/2012 Ponent 

ENQA WG Excellence ENQA Josep Grifoll QPP Survey “The notion of excellence” Tallinn (Estònia) 22-24/11/2012 Ponent 

7th European Quality Assurance Forum 
(EQAF)- How does quality assurance make 
a difference? 

ENQA, ESU, EUA, 
EURASHE 

Josep Grifoll  Tallinn (Estònia) 22-24/11/2012 Assistent 

EQUAM conference UB 
Josep Grifoll 

Núria Comet 

The QA for Higher Education in 
Catalonia 

Amman 
(Jordània) 

01-02/12/2012 
Ponent 

Assistent 

ENQA WG Impact  Josep Grifoll  Oslo (Noruega) 13-14/12/2012 Coordinador 

ENQA Board meeting ENQA Josep Grifoll  
Brussel·les 
(Bèlgica) 

 Assistent 
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ANNEX 3: RECULL DE PUBLICACIONS I 
APARICIONS ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

Publicacions  

 Dipòsit legal Idioma Format 

 Suport programme. Final report B-15.876-2012 Anglès PDF en línia 

 Programa Suport. Informe final  B-11.742-2012 Català PDF en línia 

 AQU Catalunya. Fullet corporatiu B-11.739-2012 Català Imprès 

 Treballar després de la universitat. 2011. La qualitat 

de l’ocupació de la població graduada 
B-4.122-2012 Català 

Imprès i PDF 

en línia 

 Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys 

després de graduar-se, iguals o diferents? 
B-4.123-2012 Català PDF en línia 

 Annex. Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu 

anys després de graduar-se, iguals o diferents? 
B-11.740-2012 Català PDF en línia 

 Self-Evaluation Report 2012. External review for the 

reconfirmation of AQU Catalunya as a full member of 

the European Association for Quality Assurance in 

Higher Education 

B-11.741-2012 Anglès PDF en línia 

 Informe d’autoavaluació 2012. Avaluació externa per a 

la confirmació d’AQU Catalunya com a membre de ple 

dret de l’European Association for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQA) 

B-4.124-2012 Català PDF en línia 

 Guide to the external quality assurance of the study 

abroad programme 
B-15.879-2012 Anglès PDF en línia 

 Fullet Winddat B-33.826-2012 Català Imprès 
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 Guía para la elaboración y verificación de las 

propuestas de titulaciones universitarias de grado y 

máster (3.ª edición) 

B-34.605-2012 Castellà PDF en línia 

 Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes 

de titulacions universitàries de grau i màster (3a 

edició) 

B-34.604-2012 Català PDF en línia 

Publicacions periòdiques i revistes 

 Dipòsit legal Idioma Format 

 AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2011 B-9.273-2012 Català PDF en línia 

 AQU Catalunya. Memoria anual 2011 B-15.877-2012 Castellà PDF en línia 

 AQU Catalunya. Annual Repport 2011 B-15.878-2012 Anglès PDF en línia 

 Butlletí 58. Gener 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 

 Butlletí 59. Març 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 

 Butlletí 60. Maig 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 

 Butlletí 61. Juliol 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 

 Butlletí 62. Setembre 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 

 Butlletí 63. Novembre 2012 

B-5.686-2008 

B-21.909-2008 

B-21.910-2008 

Català, 

castellà i 

anglès 

En línia 
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Aparicions als mitjans de comunicació  

 Mitjà Gènere Data 

 ¿Estudias y trabajas? La Vanguardia Reportatge 04/02/2012 

 On hi ha feina Ara Reportatge 05/02/2012 

 L’atur juvenil, una generació en perill — Marta 

Espasa,economista i professora de la UB 
Ara Opinió 18/02/2012 

 Ganan las Ingenierías, flojean las Humanidades El Mundo Notícia 22/03/2012 

 Auge de las universidades a distancia por la crisis El Mundo Reportatge 23/03/2012 

 La universitat es reivindica El Punt Avui Reportatge 25/03/2012 

 Contra l’atur, universitat El Punt Avui Notícia 26/03/2012 

 Medicina y Magisterio son los estudios con más 

empleo 
Expansión Notícia 02/04/2012 

 Sense beques no hi ha equitat La Vanguardia Notícia 24/04/2012 

 Augmenta per primer cop l’atur entre els nous 

graduats 
El Punt Avui Notícia 03/06/2012 

 La taxa d’ocupació dels universitaris se situa 15 punts 

per sobre de la mitjana 

El Periódico de 

Catalunya 
Notícia 09/06/2012 

 La UIC imparteix graus i màsters d’índole 

internacional 

El Periódico de 

Catalunya 
Notícia 09/06/2012 

 Alumnos aún mejor formados para las carreras de 

siempre 
La Vanguardia Notícia 13/06/2012 

 El 48% de los jóvenes encuentra su primer empleo a 

través de contactos personales, según CTESC 
La Vanguardia Notícia 01/07/2012 

 L’atur fa créixer els alumnes de postgrau i màster 

universitaris 
Ara Reportatge 26/08/2012 

 Simposio Unibasq sobre la Calidad del Sistema 

Universitario Vasco 
el Economista Notícia 26/09/2012 

 La red de universidades de habla catalana cree que la 

independencia las reforzaría 
20 minutos Notícia 01/10/2012 

 Camacho amenaça ara amb la validesa dels títols 

universitaris 
Ara Notícia 17/10/2012 
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 “Els títols universitaris donats per les universitats 

catalanes no serien vàlids en una Catalunya 

independent perquè la seva validesa es dóna per ser 

espanyols” (Alícia Sánchez-Camacho) 

El Punt 

(Barcelona) 
Notícia 17/10/2012 

 Camacho diu que la independència anul·laria títols 

universitaris 
La Vanguardia Notícia 17/10/2012 

 La agencia de calidad universitaria catalana, una de 

las dos mejores europeas 
Europa Press Notícia 19/10/2012 

 El recurs de la por — Màrius Carol La Vanguardia Opinió 21/10/2012 

 Títulos universitarios La Vanguardia Opinió 21/10/2012 

 Dona i universitària — J. Prats (catedràtic de la UB i 

president d’AQU Catalunya) i E. Giménez-Salinas 

(catedràtica en Dret Penal i Criminologia, ESADE-

URL) 

La Vanguardia Opinió 28/10/2012 

 Escola d’elit per a mestres La Vanguardia Notícia 11/11/2012 

 Sense zero — Josep Morgadas 
El Punt 

(Barcelona) 
Opinió 14/11/2012 

 Acaba la carrera, comença la incertesa La Vanguardia Notícia 18/11/2012 

 La paret de vidre - Tres joves universitaris expliquen 

com veuen i com afronten la recerca d’un futur laboral 
La Vanguardia Reportatge 18/11/2012 

 "No crec en la nació catalana" (Alícia Sánchez-

Camacho) 
El Punt Avui Entrevista 21/11/2012 

 Centenars d’acadèmics pateixen per la seva carrera Ara Notícia 24/11/2012 

 El 35% de los jóvenes españoles con estudios 

superiores están sobrecualificados 
Europa Press Notícia 12/12/2012 
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ANNEX 4: RECULL LEGISLATIU 

Resolucions 

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). 

CORRECCIÓ D’ERRADA a la 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 (DOGC núm. 6035, pàg. 66693, 

de 30 de desembre de 2011) (publicada al DOGC núm. 6059, de 3 de febrer de 2012). 

RESOLUCIÓ ECO/1443/2011, de 9 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. 6175, de 20 de juliol de 2012). 

RESOLUCIÓ ECO/1444/2011, de 9 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. 6175, de 20 de juliol de 2012). 

RESOLUCIÓ ECO/2902/2012, de 21 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. 6286, de 4 de gener de 2013). 

RESOLUCIÓ ECO/2903/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 

procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat 
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investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que 

hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2012 (publicada al DOGC núm. 6286, de 4 

de gener de 2013). 

RESOLUCIÓ ECO/2904/2012, de 21 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, 

meritats fins al 31 de desembre de 2012, per a l’assignació de les retribucions addicionals 

(publicada al DOGC núm. 6286, de 4 de gener de 2013). 

RESOLUCIÓ ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga 

de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes 

(publicada al DOGC núm. 6286, de 4 de gener de 2013). 

RESOLUCIÓ ECO/15/2013, de 7 de gener, 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 2013, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 6296, de 18 de gener de 2013). 

Edictes 

EDICTE de 13 de febrer de 2012, sobre l’emissió d’informes previs a la contractació de 

professorat col·laborador (publicat al DOGC núm. 6069, de 17 de febrer de 2012). 

EDICTE de 13 de febrer de 2012, sobre els informes previs a la contractació com a professorat 

lector (publicat al DOGC núm. 6069, de 17 de febrer de 2012). 

EDICTE de 26 de març de 2012, 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. 6102, de 4 d’abril de 

2012). 

EDICTE de 26 de març de 2012, 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. 6102, de 4 d’abril de 2012). 

EDICTE de 18 de juny de 2012, 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. 6154, de 21 de juny de 2012). 

EDICTE de 3 d’agost de 2012, 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 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (publicat al DOGC núm. 6189, de 9 d’agost de 2012). 

EDICTE de 3 d’agost de 2012, 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 
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Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 6189, de 9 d’agost de 2012). 

EDICTE de 9 d’octubre de 2012, de notificació d’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. 6235, de 18 d’octubre de 2012). 

EDICTE de 9 d’octubre de 2012, de notificació d’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. 6235, de 18 d’octubre de 2012). 

EDICTE de 8 de novembre de 2012, d’informació pública de canvi de domicili social de 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 6250, 

de 9 de novembre de 2012). 

EDICTE de 19 de desembre de 2012, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat 

investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes (publicat al DOGC 

núm. 6279, de 21 de desembre de 2012). 

Convenis i addendes 

30-01-2012 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 

universitari i la creació d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests 

processos.  

14-03-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona per a la realització de l’avaluació i l’acreditació del programa Study Abroad.  

28-03-2012 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 en el 

marc del programa de reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la 

formació universitària (programa AUDIT).  

02-04-2012 Agreement of cooperation between the University of East Sarajevo (Univerzitet u 

Istocnom Sarajevu) and the Catalan University Quality Assurance Agency (Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).  

24-04-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per al desenvolupament i l’ampliació de 

l’eina de consulta d’indicadors de seguiment de qualitat de les universitats.  

13-06-2012 Multilateral agreement on the Mutual recognition of Accreditation Results regarding 

Joint Programmes (MULTRA).  
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19-06-2012 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

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

de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments 

artístics superiors.  

02-07-2012 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 ampliar, actualitzar i 

mantenir el sistema d’informació d’universitats i recerca de Catalunya (UNEIX) i el sistema 

d’informació del nou marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis 

adaptats a l’Espai europeu d’educació superior.  

19-10-2012 Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per al desenvolupament i 

l’ampliació de l’eina de consulta d’indicadors de seguiment de qualitat de les universitats.  

22-10-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc 

general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi 

de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral 

dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

22-10-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc 

general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi 

de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral 

dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

20-11-2012 Adenda al Convenio marco de colaboración entre la Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.  

28-11-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc 

general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi 

de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral 

dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

30-11-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc 

general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi 

de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral 

dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

10-12-2012 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc 

general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi 
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de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral 

dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 

19-12-2012 Addenda al 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 ampliar, 

actualitzar i mantenir el sistema d’informació d’universitats i recerca de Catalunya (UNEIX) i 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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