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RATIFICACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS I SIGNATS PER AQU CATALUNYA ENTRE ELS 

MESOS DE MARÇ DE 2018 A JULIOL DE 2018 

 

D’acord amb l’article 4.1.q) del Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la 

Comissió Permanent del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya correspon al Consell de Govern la ratificació dels convenis subscrits per l’Agència.  

El Consell de Govern ratifica els convenis i acords signats corresponents al període de març de 

2018 a juliol de 2018, que són els següents: 

 

14/03/2018  ·  Conveni entre l'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Universitat de Barcelona i el Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada pel qual es 

concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per periodes de 6 anys) del seu 

personal docent i/o investigador doctor  ·  2018_AAI_0_CDSJD_C    

14/03/2018  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Universitat de Vic-UCC i BAU, Centre Universitari de Disseny pel qual es concreta la metodologia 

d'avaluació de l'activitat investigadora (per periodes de 6 anys) del seu personal docent i/o 

investigador doctor  ·   2018_AAI_0_UVic-UCC_BAU_C  

16/03/2018  ·  Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 

Superior i Recerca del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya  ·  2018_AND_AQU_0_AD   

19/03/2018 ·  Annex a l’Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament 

d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra durant el curs 

2017-2018  ·  2018_ANDAVA18_I_AQUA_ANNEX  

19/03/2018   ·  Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 

Superior i Recerca del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya per a la verificació d’una titulació de la Universitat d’Andorra  

2018_ANDVER18_I_AQUA_AD  

14/03/2018  ·  Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la realització de l’enquesta de satisfacció 

de graduats i graduades  ·  2017_SATEST17_0_UdL_AD 

25/05/2018  ·    Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

la Universitat Pompeu Fabra, i la Barcelona School of Management pel qual es concreta la 

metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal 

docent i/o investigador doctor  ·   2018_AAI_0_UPF_BSM_C 
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