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Presentació
El setembre de 2006 vaig tenir l’honor de ser nomenat director d’AQU Catalunya, l’agència de
qualitat més antiga d’Espanya i referent reconegut per a les que posteriorment s’han anat
creant. L’Agència complia 10 anys al servei del sistema universitari català i el balanç d’aquesta
dècada era clarament positiu. Em trobava davant meu una agència consolidada, amb una
trajectòria sòlida en processos d’avaluació de la qualitat i amb una gran projecció europea.
Tot això ha estat possible gràcies als meus predecessors, el Dr. David Serrat Congost, el qual
va haver d’assumir el repte de la creació de l’entitat, i la Dra. Gemma Rauret, qui ha tingut el
mèrit de fer créixer i consolidar l’Agència fins a la seva posició actual, i també al Dr. Antoni
Serra Ramoneda, que presideix l’Agència des que es va crear i des del seu profund
coneixement de la realitat del sistema universitari català.
Quan m’hi vaig incorporar, el programa d’activitats es trobava en una fase de desenvolupament
molt avançat, en el qual des d’un grau important de maduresa institucional AQU Catalunya
estava completant el desplegament de les competències assignades per la LUC el 2003 i en
l’espera dels canvis previsibles en la reforma de la LOU, en fase de projecte en aquells
moments, que prometen un avenç significatiu en les activitats d’avaluació i acreditació del
sistema universitari. A més a més, l’Agència havia iniciat la fase interna del seu procés
d’avaluació externa, que es preveia que seria dut a terme per l’ENQA durant el primer semestre
de 2007, i el resultat del qual és de gran importància per tal de continuar sent reconeguts a
Europa.
De totes les activitats que es recullen en els cinc capítols temàtics de la MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2006 (“Avaluació de la qualitat institucional”, “Professorat i recerca”, “Cooperació i intercanvi”,
“Comunicació, promoció i publicacions” i “Qualitat i funcionament de l’organització”), crec que
val la pena destacar-ne algunes: a) els processos d’avaluació ex ante dels programes de
màster, pel nombre (183 programes), per la rellevància de les seves conseqüències i per la
novetat (encara) que ha suposat per a les universitats sotmetre a avaluació prèvia les seves
propostes de programes; b) el programa VIRTUAL, ja que ha comportat el disseny d’eines
metodològiques per a l’avaluació de programes realitzats completament a distància i l’avaluació
d’una universitat com a institució; c) el segon estudi d’inserció laboral, que consolida les bases
per a un seguiment rigorós i continuat en el temps de l’evolució de l’acollida dels nostres
graduats universitaris per la societat, i d) en l’àmbit del professorat, la nova convocatòria per a
l’avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió per a la concessió de complements
autonòmics, per l’impacte que suposa per al professorat i pel fet de recompensar, per primer
cop, les activitats de docència i de gestió.
Durant el 2006 s’ha dut a terme una extensa activitat que es resumeix en aquesta memòria i
que ret comptes sobre els compromisos adquirits amb l’Administració catalana i les universitats.
Vull donar les gràcies a la Dra. M. Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta de la CLiC, al Dr. Joan
Rodés Teixidó, president de la CAR, a tots els membres de les comissions específiques
d’avaluació, als membres de les múltiples comissions consultives i de treball de l’Agència i
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també al seu personal, per la dedicació i el compromís per fer amb rigor i professionalitat tota la
feina que apareix en aquestes pàgines.

Javier Bará Temes
Director d’AQU Catalunya
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Glossari de sigles
Per tal de facilitar la lectura d’aquesta memòria, a continuació es despleguen les
principals sigles que hi apareixen:
ACAU: Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats
Universitaris. És una comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU
Catalunya
ATP: Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes. És una comissió
específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya
CAQ: Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya
CAR: Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya
CEMAI: Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals. És una
comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya
CIRIT: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
CLiC: Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya
EEES: Espai europeu d’educació superior
ENQA: European Network for Quality Assurance in Higher Education
LOU: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats
LUC: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
PRO-QU: Programa d’AQU Catalunya d’avaluació de titulacions de primer i segon cicle
REACU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria
TEEP: Transnational European Evaluation Project
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Resum executiu de les línies
estratègiques
Les línies estratègiques de l’any 2006, seguint la planificació de les activitats d’AQU Catalunya
aprovada pel seu Consell de Direcció, han estat les següents:
1. Avaluació de la qualitat institucional
2. Professorat i recerca
3. Cooperació i intercanvi
4. Comunicació, promoció i publicacions
5. Qualitat i funcionament de l’organització
Abans d’iniciar el resum executiu, cal explicar el canvi en la Direcció que s’ha produït a AQU
Catalunya. Després de vuit anys com a directora de l’Agència, la Dra. Gemma Rauret Dalmau
ha dimitit el seu càrrec, el mes de juny, per assumir la Direcció de l’ANECA. AQU Catalunya ha
reconegut la trajectòria de la Dra. Rauret amb un acte en el qual han participat més de 160
responsables de les universitats i de l’Administració universitària catalanes. El mes de
setembre, el Dr. Javier Bará Temes ha estat nomenat nou director d’AQU Catalunya.
El canvi en la Direcció s’ha realitzat d’una manera natural i fluida i s’ha continuat amb totes les
activitats incloses en el Pla anual d’activitats d’AQU Catalunya. Així, el 2006 ha estat un any de
transició, durant el qual s’han finalitzat les activitats previstes i s’ha iniciat la preparació de les
actuacions de l’Agència per al 2007.

1. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT INSTITUCIONAL
En l’àmbit de la qualitat dels programes de formació, AQU Catalunya s’ha centrat en
l’avaluació de la segona convocatòria dels programes oficials de postgrau, que s’ha fet prenent
com a punt de partida les propostes de millora que van sorgir de la metaavaluació del procés
realitzada pel Dr. Ton I Vroeijenstijn, consultor en matèria de qualitat i membre de la CAQ. AQU
Catalunya ha elaborat la Guia per a la presentació de projectes de programes oficials de
postgrau per al curs 2007-2008, que s’ha confeccionat a partir dels criteris comuns acordats en
el marc de la REACU i també dels estàndards d’acreditació de màsters aprovats per la CAQ.
Les propostes s’han avaluat de manera col·legiada per grups d’experts agrupats per disciplines
acadèmiques i per l’ATP, que ha elaborat els informes finals que han estat tramesos a la
Direcció General d’Universitats. S’han avaluat un total de 183 propostes, de les quals 142 han
obtingut un resultat favorable, xifra que representa el 77% del total.
AQU Catalunya ha realitzat el seguiment dels projectes que continuen en el Pla pilot
d’adaptació de les titulacions a l’EEES, que són 48 títols de grau i 6 de màster de la
convocatòria 2004, i 34 títols de grau i 2 de màster de la convocatòria 2005. L’any 2006 no s’ha
convocat aquest Pla.
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En el marc del programa PRO-QU, AQU Catalunya ha finalitzat l’avaluació de 12 titulacions. Els
resultats d’aquestes avaluacions es recolliran a l’Informe 2005. Procés d’avaluació de la qualitat
del sistema universitari a Catalunya. A més a més, ha acabat la fase de preparació de
l’avaluació dels ensenyaments virtuals amb l’aprovació, per part de l’ACAU, de la Guia
d’avaluació de titulacions i la Guia d’avaluació institucional. La Universitat Oberta de Catalunya
ha iniciat l’avaluació interna a partir d’aquestes guies.
En l’àmbit de la qualitat de les institucions de docència i recerca, l’ACAU ha aprovat la Guia
d’avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de
la recerca, la Guia d’avaluació externa i el Guió de redacció de l’informe extern. La Guia
d’avaluació s’ha presentat als comitès d’avaluació interns de les biblioteques de les universitats
que participen en aquest programa, un total de 10, i aquestes ja han finalitzat l’avaluació interna
dels seus serveis bibliotecaris respectius. AQU Catalunya ha preparat i ha iniciat el procés
d’avaluació externa d’aquests serveis, que es preveu que acabi el 2007.
En l’àmbit de la participació en projectes europeus, AQU Catalunya ha continuat la seva
participació en el projecte TEEP II, d’avaluació de màsters europeus, impulsat per l’ENQA, fins
que ha finalitzat. S’ha coordinat l’avaluació del programa ERASMUS MUNDUS EURP HydroInformatics and Water Management Programme (Euro-Aquae). AQU Catalunya també ha
participat en el tancament del projecte MIRROR, que coordinava des de l’any 2005, juntament
amb les agències de Suècia, Finlàndia i Irlanda, per tal de comparar els estudis de doctorat de
tots quatre països des del punt de vista dels seus estudiants. En aquest projecte s’han
enquestat 1.001 estudiants de doctorat de Catalunya i l’anàlisi dels resultats es recull a la
publicació International Postgraduate Students Mirror.
AQU Catalunya ha col·laborat amb el CIRIT per mitjà del Comitè Interdepartamental per a
l’Avaluació de la Recerca, el qual ha tingut com a objectiu la creació i la coordinació d’una
estructura professional d’avaluació d’R+D a Catalunya i l’encàrrec de dur a terme l’avaluació
macro ex post del III Pla de recerca de Catalunya (III PRC, 2001-2004). AQU Catalunya ha dut
a terme l’avaluació de 45 centres subvencionats pel Programa de Centres de Recerca del III
PRC, 2001-2004, per mitjà de la comissió constituïda ad hoc.
En l’àmbit de l’avaluació d’AQU Catalunya d’acord amb el model europeu de l’ENQA, s’ha
dut a terme el procés d’avaluació interna, a partir dels Estàndards i directrius per a
l’assegurament de la qualitat en l’EEES (elaborats per l’ENQA), la Guia metodològica per a
l’avaluació interna de les agències (elaborada conjuntament per l’ANECA i AQU Catalunya) i el
Procés de desenvolupament de l’autoavaluació (elaborat per AQU Catalunya).
Finalment, en l’àmbit del desenvolupament d’altres projectes i elaboració d’estudis, AQU
Catalunya ha continuat impulsant la participació dels estudiants en l’avaluació de programes i
institucions a partir de la seva inclusió progressiva en els processos d’avaluació i dels cursos
específics que s’han impartit a la UAB i a la UdL, amb un total de 48 estudiants.
S’ha obert i s’ha resolt una convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de
projectes orientats a l’anàlisi en profunditat de la base de dades d’AQU Catalunya resultant de
l’enquesta d’inserció laboral duta a terme l’any 2005 amb la col·laboració dels consells socials
de les universitats públiques catalanes. Fruit d’aquesta convocatòria, n’han resultat un seguit
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d’articles, que ja han estat rebuts per AQU Catalunya, amb els quals s’ha iniciat el procés
d’elaboració de la publicació corresponent.
AQU Catalunya ha finalitzat el programa DISSENY a la titulació d’Enginyeria Química amb la
publicació de la Guia per al disseny d’un perfil de formació. Enginyeria Química. A més a més,
s’ha elaborat material metodològic ad hoc per a cadascun dels projectes que ho han necessitat.

2. PROFESSORAT I RECERCA
En l’àmbit de l’avaluació de professorat lector i col·laborador, la CLiC ha resolt les dues
convocatòries per a l’emissió d’informes previs a la contractació per part de les universitats
públiques catalanes de les categories de professorat lector i professorat col·laborador. En les
convocatòries iniciades aquest any s’han presentat un total de 658 sol·licituds per ser
avaluades en la categoria de col·laborador i 483 en la de lector. La mitjana d’avaluacions
favorables de les tres convocatòries resoltes aquest any ha estat del 67% en el cas de la figura
de col·laborador i del 57% en la de lector.
En l’àmbit de les acreditacions de recerca i acreditacions de recerca avançada, la CAR ha
resolt dues convocatòries per a l’emissió d’acreditacions de recerca i de recerca avançada. En
les convocatòries iniciades aquest any s’han presentat un total de 424 sol·licituds per a
acreditacions de recerca i 125 per a acreditacions de recerca avançada. Les dues
convocatòries resoltes d’acreditació de recerca han tingut una mitjana del 46% d’acreditacions
favorables, mentre que, en el cas de l’acreditació de recerca avançada, la mitjana
d’acreditacions favorables ha estat del 59%.
En l’àmbit de l’avaluació del personal docent i investigador de les universitats privades, la
comissió mixta, nomenada pels presidents de la CAQ i la CAR, ha avaluat les sol·licituds de les
universitats privades que es van presentar al final del 2005 i les presentades el 2006. Han
estat, en total, 236 sol·licituds, de les quals 166 han resultat positives, xifra que representa un
70% del total.
En l’àmbit de l’avaluació dels mèrits de professorat, amb data 24 d’octubre el departament
competent en matèria d’universitats ha publicat el Decret 405/2006, pel qual s’aprova el
Reglament sobre les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques de Catalunya. AQU Catalunya, d’acord amb aquest
decret, ha publicat al DOGC les resolucions corresponents al procediment i a la certificació de
la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió per al 2007 i les resolucions
corresponents al termini de presentació de sol·licituds, procediment i criteris que s’aplicaran a
l’avaluació dels mèrits de recerca. Així mateix, s’ha signat un acord amb la CNEAI per al
reconeixement de les avaluacions que aquesta comissió realitza.
En l’àmbit de l’emissió d’informes d’avaluació o de certificació de l’activitat docent, s’han
rebut 31 sol·licituds, de les quals 30 han estat resoltes favorablement per la CEMAI i 1 està
pendent de resolució.
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3. COOPERACIÓ I INTERCANVI
En l’àmbit de la cooperació en qualitat, cal destacar les reunions periòdiques de coordinació
amb diferents comissions formades per representants de les universitats catalanes, amb
l’objectiu de detectar les necessitats i les oportunitats de millora d’aquestes universitats en el
nou context europeu d’educació superior, i també de coordinar les activitats que s’han dut a
terme conjuntament. En aquest sentit, són rellevants les trobades amb els vicerectors
competents en matèria de qualitat i amb els responsables de les unitats tècniques de qualitat.
Així mateix, s’ha cooperat activament amb altres agències d’avaluació de la qualitat de
l’ensenyament superior. AQU Catalunya ha estat membre fundador de la REACU, que té com a
finalitat la promoció de la col·laboració entre les agències per tal de contribuir a la creació de
les condicions per al reconeixement mutu dels seus processos d’avaluació. L’establiment de la
REACU comença amb la trobada d’agències a Hierro a principi d’any i, després de diferents
reunions, culmina amb l’acord constitutiu signat a Tordesillas el 9 d’octubre.
AQU Catalunya ha cooperat amb associacions internacionals d’agències d’avaluació de la
qualitat de l’educació superior en el marc dels projectes TEEP i MIRROR, i també amb l’ENQA,
la xarxa europea d’agències.
En l’àmbit de l’intercanvi, AQU Catalunya ha organitzat, conjuntament amb la Universitat
Rovira i Virgili, la vuitena edició dels tallers de reflexió i debat amb les universitats catalanes,
que ha tractat sobre l’acreditació de màsters en l’EEES. Hi han participat 116 persones,
principalment vicerectors competents en l’acreditació de màsters, responsables de les unitats
tècniques de qualitat i responsables dels màsters actuals i futurs dels programes oficials de
postgrau. AQU Catalunya ha participat en seminaris, congressos i jornades en els àmbits
català, espanyol i internacional, per tal de compartir experiències i informacions, crear relacions
mútuament beneficioses amb entitats que persegueixen el mateix objectiu i acumular
coneixement dins la mateixa organització.

4. COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I PUBLICACIONS
Amb motiu dels deu anys d’agència catalana, AQU Catalunya ha adaptat la seva imatge
corporativa en tots els suports i els instruments de comunicació. Per celebrar aquests deu anys,
s’han dut a terme un seguit d’activitats amb l’objectiu de reconèixer l’esforç que l’Administració,
les universitats catalanes i les persones que han col·laborat amb l’Agència han realitzat en
l’impuls de la qualitat universitària, i n’ha fet difusió per mitjà dels seus instruments de
comunicació.
En aquest sentit, s’han convocat i resolt les distincions de qualitat que s’han atorgat als
projectes següents:


Distinció de qualitat a les polítiques d’assegurament de la qualitat al sistema de
gestió de la qualitat, basat en la norma ISO 9001, de l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Distinció de qualitat a l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació
superior a la prova pilot d’adaptació a l’EEES de la titulació de Grau en Mediació
Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra.



Distinció de qualitat a la implantació de millores fruit dels processos d’avaluació
institucional realitzats per AQU Catalunya a la implantació de millores a la
Diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona.

S’ha organitzat una jornada de celebració d’aquesta fita, en què han assistit més de 130
persones, entre les quals els principals responsables de les universitats i de l’Administració
universitària catalanes, i en què s’han lliurat les distincions de qualitat. Finalment, s’ha iniciat
l’elaboració del llibre de commemoració dels deu anys.
En l’àmbit de la comunicació de les activitats, AQU Catalunya ha mantingut actualitzat el seu
web, que ha rebut 155.159 visites, xifra que representa un increment del 33% respecte de l’any
anterior. Així mateix, s’han comptabilitzat el 222% més de baixades de fitxers. El document
més visitat ha estat l’Informe 2004 (44.358). AQU Catalunya ha elaborat i ha distribuït quatre
números d’elButlletí, publicació trimestral en suport paper i en suport digital que té per objectiu
aprofundir sobre temes i notícies d’actualitat en relació amb la qualitat universitària. En suport
digital se n’ha incrementat la distribució a més de 3.000 persones, igual que la de l’AQU
Notícies, el butlletí mensual en suport digital que informa la comunitat universitària sobre les
principals activitats de l’Agència. L’AQU Notícies ha rebut 60 subscripcions noves.
En l’àmbit de la promoció i imatge i en el de publicacions, AQU Catalunya ha adaptat la
imatge corporativa i ha editat i ha difós fullets informatius sobre les titulacions avaluades. A
més, ha elaborat i ha editat la Memòria d’activitats 2005, aprovada pel Consell de Direcció.
S’han editat i difós un total de 9 publicacions i 9 materials metodològics en diferents llengües
(català, castellà i anglès).

5. QUALITAT I FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ
En l’àmbit dels recursos humans, la Direcció i la representant dels treballadors han finalitzat
les negociacions i han signat el Règim i les condicions laborals del personal laboral d’AQU
Catalunya, el qual s’ha desplegat, entre d’altres, per mitjà de la convocatòria, i resolució
posterior, de la provisió en règim laboral fix de 14 de llocs de treball, ocupats fins al moment de
manera interina. També s’ha elaborat i s’ha dut a terme el segon Pla de formació per al
personal d’AQU Catalunya, tenint en compte els resultats del primer, entre els quals destaca la
realització de més del 78% de les accions formatives programades i l’assoliment del 80% dels
objectius formatius.
En l’àmbit dels fonaments per a la qualitat, AQU Catalunya ha renovat, amb data 22 de maig,
la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2000, format
per un total de 19 processos (3 d’estratègics, 5 d’operatius i 11 de suport) que contenen un
total de 49 procediments, 25 documents i 25 instruccions de treball. El 24 d’octubre s’ha
inaugurat l’extranet, que permet als membres de les comissions de professorat l’avaluació
remota per mitjà d’informes tècnics dels expedients de professorat. Aquesta nova eina està
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sincronitzada amb la base de dades del programa de gestió intern GESTA, cosa que facilita i
agilita el procés de gestió de l’avaluació del professorat universitari.
Pel que fa a l’àmbit de funcionament, es presenten les dades econòmiques de manera
abreujada, i també la relació dels procediments publicats al DOGC (vegeu l’annex 2).
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1. Avaluació de la qualitat institucional
QUALITAT DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ
PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU
Des d’ara i fins al 2010, un dels eixos estratègics del sistema universitari català passa per
promoure un conjunt d’accions i polítiques que el situïn com a referent de qualitat en el marc de
l’EEES.
Per tal de donar resposta a aquest repte, el departament competent en matèria d’universitats
va elaborar el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de
postgrau, i a partir d’aquí s’ha impulsat la primera reforma estructural per establir aquests
ensenyaments universitaris d’acord amb l’EEES. Per encàrrec d’aquest departament, l’any
2005 AQU Catalunya va dur a terme l’avaluació ex ante de les 212 propostes de nous estudis
oficials de postgrau per al curs 2006-2007, amb l’objectiu d’assegurar la seva adequació a
l’EEES abans que es posessin en funcionament.
Tal com es va establir en la planificació d’activitats, AQU Catalunya ha realitzat la
metaavaluació d’aquest procés d’avaluació amb l’objectiu de millorar-lo i polir les eines
metodològiques emprades. Aquesta metaavaluació l’ha dut a terme el Dr. Ton I. Vroeijenstijn,
un dels principals experts europeus en matèria d’avaluació i assegurament de la qualitat i
membre de la CAQ. El Dr. Vroeijenstijn s’ha entrevistat amb l’equip d’AQU Catalunya que va
assumir el procés, els avaluadors externs que van avaluar les propostes i els vicerectors
competents en matèria de qualitat de les universitats catalanes. A partir d’aquestes entrevistes,
s’ha elaborat un informe ad hoc orientat a la millora del procés amb vista a la segona
convocatòria.
Per encàrrec de la Direcció General d’Universitats, AQU Catalunya ha iniciat l’avaluació ex ante
de la dimensió acadèmica de les propostes dels nous estudis oficials de postgrau per al curs
2007-2008. Per tal de desenvolupar aquest procés, s’ha elaborat la Guia per a la presentació
de projectes de programes oficials de postgrau per al curs 2007-2008, document per a la
redacció i l’avaluació de les propostes, confeccionat a partir dels criteris comuns acordats en la
REACU, i també dels estàndards d’acreditació de màsters aprovats per la CAQ, amb motiu del
Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES. La Guia també inclou, a partir de l’experiència
de la convocatòria anterior i del procés de metaavaluació realitzat, indicacions sobre com
elaborar la informació requerida en cadascun dels apartats. A més a més, s’ha elaborat el
formulari d’avaluació del títol proposat en el programa de postgrau, eina que ajudarà les
comissions avaluadores a fer la seva feina.
El procés d’avaluació de la segona convocatòria s’ha iniciat amb la finalització del termini per a
la presentació de les propostes de programes oficials de postgrau a la Direcció General
d’Universitats. Un cop AQU Catalunya ha rebut les propostes, aquestes propostes han estat
avaluades de manera col·legida per grups d’experts, agrupats per disciplines acadèmiques, i
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per l’ATP. A mitjan desembre AQU Catalunya ha informat la Direcció General d’Universitats
dels resultats provisionals d’aquest procés.
Per a l’avaluació, l’ATP ha establert cinc comitès específics per àrees disciplinàries
(Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Salut i Tecnologia), encarregats de
l’elaboració de les propostes d’informes d’avaluació que es trameten a la Direcció General
d’Universitats per unir-los a l’expedient avaluatiu global. A més d’aquests comitès, s’han
establert fins a un total de disset subcomitès segons el nombre i la tipologia de les propostes.
Els criteris de selecció d’avaluadors han estat els mateixos que van ser aprovats per l’ATP per
a la primera convocatòria.
AQU Catalunya ha dut a terme unes jornades de formació amb els experts externs a fi de
contextualitzar el procés d’avaluació i de presentar-los la metodologia i el procediment a seguir.
Resultats definitius de la primera convocatòria 2006-2007
Propostes presentades Favorables % favorables
Humanitats

34

24

70,6%

C. Socials

57

38

66,7%

C. Experimentals 42

39

92,9%

C. de la Salut

23

8

34,8%

Tecnologia

56

46

82,1%

TOTAL

212

155

73,1%

Resultats provisionals de la segona convocatòria 2007-2008
Propostes presentades Favorables % favorables*
Humanitats

38

32

84,2 %

C. Socials

70

52

74,3 %

C. Experimentals 28

24

85,7 %

C. de la Salut

19

70,3 %

27

Tecnologia

20

15

75 %

TOTAL

183

142

77,6 %

*Aquests resultats no tenen en compte les avaluacions realitzades després
de les al·legacions presentades per les universitats el gener de 2007.

PLA PILOT D’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS A L’EEES
L’any 2004 va començar el Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES, amb l’objectiu
d’impulsar la integració de les universitats catalanes a l’espai europeu i la voluntat de ser un
instrument eficaç perquè les universitats adquirissin experiència per a l’adaptació successiva de
tots els seus estudis abans de l’any 2010.
La participació d’AQU Catalunya en el Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES, impulsat
pel departament competent en matèria d’universitats, s’ha vehiculat per mitjà de la signatura
dels convenis corresponents a les convocatòries del 2004 i el 2005 entre el departament, les
universitats i AQU Catalunya.

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2006 |

15

Tal com estava previst, el Pla pilot demanava a les titulacions participants l’elaboració
d’informes periòdics de seguiment que tenien per objectiu, més enllà del valor intern del
seguiment, constituir una evidència formal per a una eventual acreditació dels títols per part
d’AQU Catalunya.
Els resultats que es recullen a la taula següent fan palès que el seguiment no s’ha dut a terme
en tots els casos. La posada en funcionament de la normativa de màsters oficials ha influït en
aquesta menor activitat.

CConvocatòria

Tipus

Propostes

Presenten informe
de seguiment

Obtenen un resultat
favorable

Grau

48

31

18

Màster

16*

6

3

Grau

34

24

13

Màster

2

1

0

2004

2005
*En haver acabat la seva implantació, no es requereix la presentació de l’informe de seguiment dels màsters de la
convocatòria del 2004.

Atès que està en marxa l’avaluació dels programes oficials de postgrau, AQU Catalunya ha
sol·licitat a les universitats catalanes la seva disposició a l’avaluació ex post (acreditació) de les
propostes de màster. En el cas de les propostes de grau, caldrà veure si la seva acreditació
s’integra en el procés que es dugui a terme amb la normativa de graus oficials.
AQU Catalunya ha realitzat la fase d’elaboració documental, basada en les aportacions d’altres
institucions i agències de prestigi reconegut en el marc europeu i internacional, i també d’altres
materials elaborats per l’ANECA, per tal de disposar del marc de referència per a l’elaboració
de la metodologia i el procediment per a l’acreditació de títols propis del Pla pilot.

PROGRAMA VIRTUAL
Un dels compromisos d’AQU Catalunya reflectits en la planificació anual ha estat iniciar
l’avaluació d’ensenyaments virtuals. En aquest sentit, s’ha pres com a model el sistema
d’avaluació d’ensenyaments emprat fins ara, i se n’ha adaptat la metodologia i els indicadors a
les característiques específiques d’aquesta mena d’ensenyaments.
L’ACAU ha aprovat la Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia
d’avaluació institucional i la Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual.
Guia d’avaluació de les titulacions, documents resultants dels treballs de la comissió ad hoc
d’experts.
El mes de desembre, l’Agència i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat el
conveni de col·laboració per a la realització del programa Virtual d’avaluació institucional per als
anys 2006, 2007 i 2008. Així, ha començat l’avaluació de la UOC pel que fa a objectius,
processos i mecanismes centralitzats de la universitat, és a dir, l’avaluació de la institució. Les
titulacions que aquesta universitat ofereix s’avaluaran en una fase posterior del procés.
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PROGRAMA PRO-QU
El PRO-QU és el programa amb més tradició d’AQU Catalunya i el seu principal objectiu és la
millora contínua dels ensenyaments universitaris per mitjà dels processos d’avaluació de la
qualitat, en els quals es detecten els punts forts i febles i se n’extreuen propostes de millora.
L’avaluació institucional analitza internament, per mitjà de comitès d’avaluació interns, i valida
externament diferents aspectes, recollits en les metodologies d’avaluació, que són fonamentals
per garantir la qualitat d’una titulació, procés, unitat o servei universitari. Així mateix, mitjançant
aquest instrument, s’introdueixen mecanismes i valors de la cultura de la qualitat i de la millora
contínua a les universitats.
El context normatiu (LUC, LOU, Bolonya), la mateixa evolució del sistema universitari, amb
l’aparició de nous ensenyaments de grau i màster, i la necessitat de respondre a les noves
exigències socials de qualitat són factors que reclamen que l’avaluació institucional es reformuli
per tal de complir els requisits de qualitat que s’estableixen en l’EEES. Així, el programa PROQU evolucionarà durant els pròxims anys per atendre les noves necessitats abans esmentades.
L’any 2006, en el marc del PRO-QU, han finalitzat les avaluacions de les titulacions següents:
UAB
TÍTOL

CENTRE

CONVENI

Publicitat i Relacions Públiques

F. de Ciències de la Comunicació

2004

Graduat en Direcció Hotelera

EU de Turisme i Direcció Hotelera

2004

Fisioteràpia Gimbernat

EU d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat

2004

Fisioteràpia Manresa

EUCS de Manresa

2004

Enginyeria Química

F. de Ciències

2004

Ciència i Tecnologia dels Aliments

F. de Veterinària

2004

Educació Social

F. de Ciències de l’Educació

2004

UPC
TÍTOL

CENTRE

Topografia

Escola Politècnica Superior d’Edificació
2004
de Barcelona (EPSEB)

CONVENI

UPF
TÍTOL

CENTRE

CONVENI

Ciències Empresarials

EU del Maresme

2004

Turisme

EU del Maresme

2004

TÍTOL

CENTRE

CONVENI

Ciències del Treball

F. de Ciències Jurídiques

2004

URV
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UVic
TÍTOL

CENTRE

CONVENI

Infermeria

EU de Ciències de la Salut

2004

S’han lliurat a AQU Catalunya els informes d’avaluació interna i externa corresponents. S’ha
impartit la formació específica per als comitès interns que ho han sol·licitat i també, per tal de
garantir la formació de tots els comitès d’avaluació externs, s’han realitzat sessions de formació
preparatòries de l’avaluació.
És important subratllar que, seguint les recomanacions dels sistemes de garantia de la qualitat,
aquest any els estudiants, a més de ser presents en l’etapa d’avaluació interna i en les
audiències durant les avaluacions externes, han participat, per primer cop, com a membres
dels comitès d’avaluació externs.
Els resultats d’aquestes avaluacions estan disponibles al web d’AQU Catalunya i formen part
de l’Informe 2005. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya.

QUALITAT DE LES INSTITUCIONS DE DOCÈNCIA I RECERCA
PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE BIBLIOTEQUES
AQU Catalunya porta a terme la segona avaluació dels serveis bibliotecaris de les universitats
públiques catalanes i d’aquelles universitats privades que així ho han sol·licitat.
L’ACAU ha aprovat la Guia d’avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la
qualitat de l’aprenentatge i de la recerca, elaborada en el marc de la comissió constituïda per
membres de la Direcció General d’Universitats, el CBUC (Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya), professorat, bibliotecaris i AQU Catalunya. La Guia inclou el
procediment i els criteris d’avaluació, els indicadors i referents i també el perfil dels avaluadors.
El 15 de febrer ha tingut lloc la jornada de presentació d’aquest document metodològic al
centenar de persones que formen part dels comitès d’avaluació interns dels serveis
bibliotecaris.
Les universitats que participen en l’avaluació (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC,
UVic i UAO) han finalitzat l’avaluació interna dels seus serveis bibliotecaris respectius, dels
quals s’han desprès els informes d’autoavaluació que han tramès a AQU Catalunya.
Així mateix, s’han elaborat la Guia d’avaluació externa dels Serveis Bibliotecaris i el Guió de
redacció de l’informe extern, que han estat aprovats per l’ACAU, i s’han constituït els comitès
d’avaluació externs.
AQU Catalunya ha rebut 9 informes externs. Prenent com a base els informes interns i externs,
s’elaborarà l’informe transversal corresponent amb els resultats d’aquest procés.
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INFORME ANUAL D’AVALUACIÓ
INFORME ANUAL DE VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI
AQU Catalunya elabora cada any un informe mitjançant el qual ret comptes a la comunitat
universitària i a la societat catalana dels resultats de l’activitat duta a terme pel que fa a les
diferents avaluacions de la qualitat institucional que han finalitzat durant el darrer any.
L’aparició de noves atribucions que AQU Catalunya ha hagut d’assumir, des de la seva
reestructuració en el marc de la LUC, ha creat la necessitat de revisar l’estructura de continguts
d’aquest informe. Per això, complint els acords adquirits en la CAQ, el vuitè Informe anual
s’estructurarà en tres grans apartats:
1. Els resultats de les avaluacions finalitzades dins el programa d’avaluacions PRO-QU.
2. Els resultats de l’avaluació del professorat universitari.
3. La valoració general de les dimensions avaluades l’últim quinquenni.
Pel que fa al primer apartat, s’ha elaborat a partir dels resultats dels informes interns, fets per
les unitats avaluades, i dels informes externs, realitzats pels comitès d’avaluació externs, de
manera que integra tots dos punts de vista amb l’objectiu de garantir la validesa de les dades
que es publiquen.
L’ATP ha aprovat els continguts de l’Informe 2005 pel que fa als resultats de les avaluacions
institucionals a titulacions, resultats que s’han penjat al web d’AQU Catalunya.
Avaluacions d’ensenyaments de l’Informe 2005
Àrea d’Humanitats
Filosofia, UB
Filosofia, UAB
Filosofia, UdG
Filologia Francesa, UAB
Humanitats, UAB
Àrea de Ciències Socials
Dret, UB
Dret, UPF
Dret, UdG
Dret, UdL
Dret, URV
Pedagogia, UAB
Àrea de Ciències de la Salut
Infermeria, UVic
Àrea Tècnica
Enginyeria Geològica, UB
Enginyeria Geològica, UPC
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Enginyeria Tècnica Industrial (Electricitat), UAB
Enginyeria Tècnica Industrial (Electricitat), UPC-EUETIB
Enginyeria Tècnica Industrial (Electricitat), URV
Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica), UAB
Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica), UPC-EUPVG
Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica), UPC-EUETIB
Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica), UdG
Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica), URV
Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica), UPC-EUETIB
Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica), UPC-Terrassa
Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica), UdG
Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica), UdL
Enginyeria Tècnica Industrial (Química), UPC-EUETIB
Enginyeria Tècnica Industrial (Química), UdG
Enginyeria Tècnica Industrial (Química), URV
Enginyeria en Automàtica i Electrònica, URV

Avaluació de seguiment d’ensenyaments de primer i segon cicle
Àrea de Ciències Socials
Dret, UAB

Pel que fa al tercer apartat, s’han analitzat i s’han avaluat les dimensions següents en les
titulacions avaluades durant el darrer quinquenni:


La posició estratègica del sistema universitari català.



La capacitat del sistema.



El perfil de formació i l’estructura del currículum.



El desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge.



Els resultats.



La gestió de la qualitat.
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS
TEEP II (TRANSNATIONAL EUROPEAN EVALUATION PROJECT)
AQU Catalunya i les agències europees de França, Hongria, els Països Baixos, el Regne Unit i
Suècia han finalitzat els treballs del projecte TEEP II, d’avaluació de màsters europeus,
impulsat per l’ENQA. Aquest projecte és la segona fase del projecte d’avaluació transnacional
de la Unió Europea ENQA-Sòcrates, desenvolupat el 2002-2003.
En la segona edició, l’objectiu principal del TEEP ha estat contribuir al desenvolupament d’un
mètode d’avaluació europeu per a programes conjunts (Joint Masters Programmes). El projecte
TEEP II ha avaluat, entre altres aspectes, l’organització dels programes conjunts, la definició i
l’adquisició de competències per part dels estudiants i els sistemes d’assegurament de la
qualitat, tenint en compte els criteris de qualitat del TEEP I (d’avaluació d’ensenyaments de
grau), els descriptors de Dublín, els resultats del projecte TUNING i les Golden Rules
establertes per l’EUA (European University Association).
La dimensió europea del projecte ha quedat reflectida tant en el disseny metodològic que han
realitzat les sis agències participants com en la constitució dels comitès d’avaluació externs, en
els quals hi ha hagut experts provinents d’onze països de la Unió Europea, tres dels quals són
d’universitats catalanes (UB, UAB i UdG). Cal destacar també la presència d’estudiants en
aquests comitès, dels quals un és de la UB.
AQU Catalunya ha coordinat l’avaluació del programa ERASMUS MUNDUS EURP HydroInformatics and Water Management Programme (Euro-Aquae), en el qual la UPC participa com
a partner.
De les conclusions principals que s’han extret d’aquest programa destaquen com a qüestions
importants el suport institucional a aquesta mena de màsters, la cooperació i la coordinació
regular, l’intercanvi d’informació entre institucions, la necessitat d’identificar clarament els rols
dels diferents agents, la resolució dels problemes legals existents al voltant de la denominació
dels màsters i, finalment, la necessitat de disposar d’una estratègia conjunta d’assegurament
de la qualitat.

PROJECTE MIRROR
Les agències de Catalunya, Suècia, Finlàndia i Irlanda van iniciar, l’any 2005, un projecte de
cooperació per tal de comparar els estudis de doctorat de tots quatre països des del punt de
vista de la percepció dels seus estudiants. Després de recollir les dades el 2005, aquestes
dades s’han analitzat a escala nacional el 2006 i s’ha elaborat l’informe comparatiu
internacional.
L’anàlisi dels resultats s’ha dividit en dues fases: una anàlisi descriptiva a escala nacional i una
anàlisi comparativa a escala internacional, desenvolupada a partir de les respostes a l’enquesta
de 7.074 estudiants de postgrau a Suècia, 3.826 a Finlàndia, 1.390 a Irlanda i 1.001 a
Catalunya. Aquesta anàlisi es recull a la publicació International Postgraduate Students Mirror
de l’agència sueca (Swedish National Agency for Higher Education).
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Els resultats per a Catalunya, presentats aquí de manera sintètica, i consultables al web d’AQU
Catalunya, han estat els següents:


El 50,2% de les persones que han respost l’enquesta són homes.



Els motius per seguir el doctorat han estat en un 54% la preparació de la seva carrera
com a professor/a universitari/ària i en un 23% l’interès en la matèria.



El 75% de les tesis són monografies.



El 47% de les tesis s’escriuen en castellà, el 31% en català i el 21% en anglès.



El 53% dels estudiants afirmen que la qualitat de les assignatures és alta.



El 85% tornaria a matricular-se dels mateixos estudis si comencés de nou, el 77%
triaria la mateixa universitat i el 75% considera que els seus estudis són entre bons i
excel·lents.

COL·LABORACIÓ AMB EL CIRIT
COL·LABORACIÓ AMB EL CIRIT
El CIRIT ha creat el Comitè Interdepartamental per a l’Avaluació de la Recerca (CIAR). Format
per les tres agències i les dues fundacions catalanes involucrades en activitats d’avaluació de
recerca —AQU Catalunya, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), Fundació Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI)—, aquest comitè té com a objectiu la creació i la coordinació d’una estructura
professional d’avaluació d’R+D a Catalunya i l’encàrrec de dur a terme l’avaluació macro ex
post del III Pla de recerca de Catalunya (III PRC, 2001-2004).
En aquest context, AQU Catalunya i el CIRIT han signat un conveni de col·laboració pel qual
l’Agència, l’any 2006, ha dut a terme l’avaluació del Programa de Centres de Recerca del
III PRC 2001-2004, cosa que ha suposat l’avaluació de 45 centres subvencionats pel
departament competent en matèria d’universitats, dels quals 38 són de recerca i 7 de
referència.
Per dur a terme aquest procés, s’ha creat una unitat tècnica ad hoc, que ha elaborat la Guia
d’avaluació del Programa de Centres de Recerca del III PRC, que inclou la metodologia, la
descripció del procés i el protocol d’avaluació, i s’ha constituït la Comissió d’Avaluació del
Programa de Centres de Recerca (ACRE), que ha aprovat la Guia d’avaluació i ha establert el
perfil dels avaluadors externs. Un cop seleccionats, els avaluadors han rebut la formació
necessària i s’han distribuït en comissions per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències
Socials, Ciències, Ciències de la Vida (dues), Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i
Arquitectura (dues).
Cadascun dels 45 centres avaluats ha estat examinat per un mínim de dos avaluadors, mentre
que cada avaluador ha examinat un mínim de dos centres. Els presidents de les comissions
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avaluadores han confeccionat l’informe parcial per a cada comissió, que s’ha lliurat a AQU
Catalunya. A partir dels informes parcials, l’Agència, amb la col·laboració d’un expert contractat
pel CIRIT, ha elaborat l’informe final d’avaluació del Programa, que s’ha lliurat al Consell
Interdepartamental.
El procés d’avaluació del Programa de Centres de Recerca del III PRC ha permès obtenir una
fotografia dels centres que han rebut aportacions econòmiques del departament competent en
matèria d’universitats en el marc d’aquest programa, mentre que altres centres no
subvencionats per aquest departament i rellevants en R+D a Catalunya han quedat al marge
d’aquesta avaluació.

AVALUACIÓ D’AQU CATALUNYA D’ACORD AMB EL MODEL
EUROPEU ENQA
AVALUACIÓ D’AQU CATALUNYA D’ACORD AMB EL MODEL
EUROPEU
En el Comunicat de Berlín de 19 de setembre de 2003, els ministres que van signar el Procés
de Bolonya van instar els membres de l’ENQA (European Network for Quality Assurance in
Higher Education) a acordar i desenvolupar estàndards, procediments i directrius per assegurar
la qualitat en el sistema universitari, i a explorar mètodes per avaluar externament les agències
i els organismes d’acreditació.1 AQU Catalunya, com a membre fundador de l’ENQA, va
participar en el procés d’elaboració d’aquests estàndards i directrius i els ha traduït i editat en
català. Posteriorment, la conferència de ministres responsables de l’educació superior a Europa
va aprovar, el maig de 2005 a Bergen, un comunicat en el qual s’adopten els estàndards i les
directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES proposats per l’ENQA, i es
comprometen a introduir el model proposat d’assegurament de la qualitat en els seus àmbits
estatals.
L’apartat específic per a les agències externes d’assegurament de la qualitat pretén garantir,
per mitjà de la seva avaluació externa, que el professionalisme, la credibilitat i la integritat
siguin notoris i transparents per a tots els estaments implicats en la qualitat de l’EEES; uns
valors que han de permetre la possibilitat de comparar diferents agències i fer factible la
necessària dimensió europea. En aquest sentit, es crearà un registre europeu d’agències en el
qual es podran identificar les agències professionals i fiables que treballen a Europa. És un
objectiu estratègic per a AQU Catalunya formar part d’aquest registre des del mateix moment
de la seva creació.
El procés d’avaluació externa de les agències segons el model europeu consta d’una fase
interna, que ha de dur a terme la mateixa agència, i d’una fase externa, en la qual un comitè

1

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA, març de

2005.

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2006 |

23

extern i independent a l’agència realitza l’avaluació. Per a les agències que vulguin figurar en el
registre d’agències europees, és un requisit ser avaluades favorablement en aquest procés.
El Consell de Direcció d’AQU Catalunya, entenent la importància per a l’entitat d’aquest
reconeixement, ha aprovat que es dugui a terme la seva avaluació d’acord amb el model
europeu i que aquest projecte sigui dirigit per la CAQ. Per recomanació de la CAQ, la Direcció
d’AQU Catalunya ha sol·licitat a l’ENQA de ser avaluada externament a principi de 2007,
sol·licitud que ha estat acceptada.
Així mateix, el Consell de Direcció ha acceptat la proposta de l’ANECA perquè totes dues
agències duguin a terme aquest projecte de manera coordinada, tot i que amb informes
independents. En aquest marc, s’ha elaborat i aprovat la Guia metodològica per a l’avaluació
interna de les agències, que estableix que l’abast a avaluar d’AQU Catalunya són les activitats
d’avaluació, certificació i acreditació de titulacions, serveis, processos, recerca i professorat,
d’acord amb el Pla anual d’activitats.
Prenent com a punt de partida els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en
l’EEES de l’ENQA, la Guia metodològica per a l’avaluació interna de les agències i el Procés de
desenvolupament de l’autoavaluació, aprovat per la CAQ, AQU Catalunya ha iniciat el procés
d’avaluació interna de la seva institució.
L’informe d’avaluació interna ha rebut el vistiplau de la CAQ i està pendent de ratificació pel
Consell de Direcció i de la seva tramesa posterior a l’ENQA, per tal que el 2007 es realitzi
l’avaluació externa.
Els objectius que AQU Catalunya vol aconseguir amb aquest procés són:


Facilitar una nova dimensió per a la millora contínua de l’organització, que se suma i
complementa a la certificació de la norma ISO de què ja disposa.



Incrementar la transparència i, consegüentment, les garanties de qualitat de l’Agència a
l’Administració i les universitats.



Ser comparada i reconeguda en l’àmbit europeu.

DESENVOLUPAMENT D’ALTRES PROJECTES I ELABORACIÓ
D’ESTUDIS
PROJECTE PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS
EN L’AVALUACIÓ DE PROGRAMES I INSTITUCIONS
D’acord amb el Comunicat de Berlín i amb allò que preveu el seu Pla d’activitats, AQU
Catalunya ha impulsat el projecte per promoure la participació dels estudiants en els processos
d’avaluació i la seva implicació en els òrgans de decisió de la universitat, d’acord amb les
recomanacions que emanen del procés de construcció de l’EEES. Així, AQU Catalunya ha
començat a incloure estudiants en els comitès d’avaluació externs de programes i institucions,
com és el cas del programa d’avaluació de biblioteques.
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També s’ha reeditat el curs impartit l’estiu del 2005 a la UAB i se n’ha organitzat un altre
impartit a la UdL, tots dos amb el suport de l’Agència. El curs de la UAB, titulat Disseny dels
plans d’estudis amb ulls d’estudiant, s’ha impartit del 17 al 21 de juliol i ha tingut com a objectiu
dinamitzar la implicació directa dels alumnes en el disseny dels nous plans d’estudis que
requereix l’EEES. Hi han assistit 30 estudiants de diverses universitats catalanes. A la UdL, el
Curs d’avaluadors externs d’AQU Catalunya s’ha impartit del 10 al 13 de juliol, amb l’objectiu
que els estudiants adquireixin les competències necessàries per actuar com a avaluadors en
els comitès d’avaluació externs. Hi han participat 18 estudiants d’arreu de Catalunya.

ESTUDI SOBRE ELS RESULTATS DEL PROJECTE D’INSERCIÓ
LABORAL DELS GRADUATS UNIVERSITARIS AMB ELS CONSELLS
SOCIALS
AQU Catalunya ha obert i ha resolt una convocatòria per a la concessió d’ajuts per al
finançament de projectes orientats a l’anàlisi en profunditat dels resultats de l’enquesta
d’inserció laboral duta a terme l’any 2005 amb la col·laboració dels consells socials de les
universitats públiques catalanes. Els projectes aprovats han estat els següents:


“El mercat de treball: estructura i oportunitats” del grup representat per la Dra. Natàlia
Utrero González de la Universitat Autònoma de Barcelona.



“El mercat laboral qualificat” del grup representat pel Dr. Enric Corominas Rovira de la
Universitat de Girona.



“L’adequació de la formació” del grup representat pel Dr. Ferran Mañé Vernet de la
Universitat Rovira i Virgili.



“Vies i factors de contractació” del grup representat per la Dra. Pilar Figuera Gazo de la
Universitat de Barcelona.



“Gènere i inserció laboral” del grup representat per la Dra. Carmen Martínez Costa de
la Universitat Politècnica de Catalunya.



“Anàlisi comparativa” del grup representat pel Dr. Julián Messina Granovsk de la
Universitat de Girona.

Aquests informes i els dos que es relacionen a continuació formaran part de la publicació
Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció:


“El fenomen de la transició laboral” del grup representat pel Dr. Jordi Planas Coll de la
Universitat Autònoma de Barcelona.



“Accions per facilitar la transició” del grup representat pel Dr. Sebastián Rodríguez
Espinar d’AQU Catalunya.

Tots els articles ja han estat elaborats i s’han lliurat a AQU Catalunya per tal d’iniciar el procés
d’edició de la publicació, que es preveu que vegi la llum el primer semestre de l’any vinent.
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ELABORACIÓ D’ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC

Elaboració de material metodològic
Són puntals d’AQU Catalunya el desenvolupament i la innovació en metodologia d’avaluació.
Així, han continuat els treballs en aquest àmbit, amb l’aprovació, aquest any, dels materials
següents:


Guia d’avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de
l’aprenentatge i de la recerca.



Guia d’avaluació externa dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat
de l’aprenentatge i de la recerca.



Guia per a l’elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màster dels
programes oficials de postgrau d’implantació el curs 2007-2008.



Guia d’avaluació del Programa de Centres de Recerca del III Pla de recerca de
Catalunya.



Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de
les titulacions.



Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació
institucional.

Programa DISSENY
El programa DISSENY, emmarcat dins l’adaptació de les titulacions a l’EEES, ha tingut com a
objectiu que les titulacions abordin el disseny de nous plans d’estudis d’acord amb l’esperit de
l’EEES i que incorporin els criteris explicitats en els marcs generals elaborats per AQU
Catalunya, a més de complir els requisits normatius.
Aquest any, el grup de treball ad hoc ha finalitzat la Guia per al disseny d’un perfil de formació.
Enginyeria Química, presentat a més de 60 professors de disciplines de ciències experimentals
i tecnològiques de les universitats catalanes el 29 de juny a la Facultat de Química de la
Universitat de Barcelona. Amb el nom “Un exemple del disseny d’una titulació científica i
tecnològica basada en competències: Enginyeria Química”, l’acte no tan sols ha tingut com a
objectiu la presentació de la Guia, sinó també donar idees pràctiques sobre com fer el disseny
d’un pla d’estudis basat en competències i com implantar els crèdits europeus (ECTS) en
titulacions de ciències experimentals i tecnològiques.

Establiment d’indicadors econòmics
Un grup de treball amb representants de les universitats catalanes està elaborant un glossari
amb les definicions i les metodologies de càlcul d’una selecció d’indicadors econòmics
universitaris. S’ha acabat un primer document de base per a la discussió sobre una tipologia
d’indicadors a escala d’alumne, crèdit, titulat, titulacions, docència, recerca, serveis segons
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tipologia, universitat i sistema universitari, i s’està fent una aplicació de caràcter experimental a
fi de validar-ne el contingut.
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2. Professorat i recerca
AVALUACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR I COL·LABORADOR
AVALUACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR I COL·LABORADOR

Sol·licituds
Pel que fa a la forma de presentació de sol·licituds, la via presencial continua sent la més
important, si bé es consolida la via telemàtica en segon lloc, seguida del correu postal:




1a convocatòria


presencial: 63%



AOC: 22%



correu postal: 14%



altres registres: 1%

2a convocatòria


presencial: 59%



AOC: 26%



correu postal: 13%



altres registres: 2%

Resultats
La resolució UNI/3707/2005, de 27 de desembre, ha establert dues convocatòries el 2006 per a
l’emissió dels informes previs a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador.
La primera s’ha obert del 30 de gener fins al 10 de febrer; la segona, del 18 al 29 de setembre.
Els resultats d’aquestes convocatòries han estat els següents:2

2

Algunes de les taules poden sofrir modificacions a causa dels recursos pendents de resolució.
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COL·LABORADOR (3a convocatòria del 2005, recursos resolts el 2006)
(*)

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

42

0

35

5

0

2

0

35

7

83

Ciències Socials

73

0

38

26

0

9

0

38

35

52

Ciències

23

0

18

4

0

1

0

18

5

78

Ciències de la Vida

6

0

3

3

0

0

0

3

3

50

Ciències Mèdiques

24

0

20

4

0

0

0

20

4

83

Enginyeria i Arquitectura

59

1

37

16

0

5

0

37

21

64

TOTAL

227

1

151

58

0

17

0

151

75

67

S

COL·LABORADOR (1a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

55

0

42

11

0

2

0

42

13

76

Ciències Socials

82

1

40

27

5

9

0

45

36

56

Ciències

23

0

20

3

0

0

0

20

3

87

Ciències de la Vida

21

1

14

6

0

0

0

14

6

70

Ciències Mèdiques

26

0

13

13

0

0

0

13

13

50

Enginyeria i Arquitectura

98

3

70

21

1

3

0

71

24

74

TOTAL

305

5

199

81

6

14

0

205

95

68

COL·LABORADOR (2a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

48

0

39

8

0

0

1

39

9

81

Ciències Socials

94

0

50

31

0

0

13

50

44

53

Ciències

24

0

20

4

0

0

0

20

4

83

Ciències de la Vida

14

0

8

6

0

0

0

8

6

57

Ciències Mèdiques

88

0

61

24

0

0

3

61

27

69

Enginyeria i Arquitectura

85

0

65

17

0

0

3

65

20

76

TOTAL

353

0

243

90

0

0

20

243

110 69

(*)

S: sol·licituds; TSR: tancats 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.
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LECTOR (3a convocatòria del 2005, recursos resolts el 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

34

0

22

11

1

0

0

23

11

68

Ciències Socials

41

0

11

21

3

6

0

14

27

34

Ciències

36

0

29

7

0

0

0

29

7

81

Ciències de la Vida

16

0

8

8

0

0

0

8

8

50

Ciències Mèdiques

12

0

8

4

0

0

0

8

4

67

Enginyeria i Arquitectura

18

0

16

1

0

1

0

16

2

89

TOTAL

157

0

94

52

4

7

0

98

59

62

LECTOR (1a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

41

0

21

19

0

0

0

21

20

51

Ciències Socials

72

0

27

40

1

4

0

28

44

39

Ciències

25

0

20

5

0

0

0

20

5

80

Ciències de la Vida

15

0

6

9

0

0

0

6

9

40

Ciències Mèdiques

23

1

12

8

0

2

0

12

10

55

Enginyeria i Arquitectura

27

1

20

5

0

0

0

20

6

77

TOTAL

203

2

106

86

1

8

0

107

94

53

LECTOR (2a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

65

0

37

22

0

0

6

37

28

57

Ciències Socials

67

0

30

34

0

0

3

30

37

45

Ciències

40

1

27

12

0

0

0

27

12

69

Ciències de la Vida

29

1

13

14

0

0

1

13

15

46

Ciències Mèdiques

38

1

21

13

0

0

3

21

16

57

Enginyeria i Arquitectura

39

0

29

7

0

0

3

29

10

74

TOTAL

278

3

157

102 0

0

16

157

118 57
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ACREDITACIONS DE RECERCA I ACREDITACIONS DE
RECERCA AVANÇADA
ACREDITACIONS DE RECERCA I ACREDITACIONS DE RECERCA
AVANÇADA

Sol·licituds
La via presencial és el primer procediment de presentació de sol·licituds per a l’emissió
d’acreditacions de recerca i de recerca avançada:




1a convocatòria


presencial: 47%



AOC: 31%



correu postal: 18%



altres registres: 4%

2a convocatòria


presencial: 54%



AOC: 29%



correu postal: 16%



altres registres: 1%

Resultats
Les resolucions UNI/2745/2005 i UNI/2476/2005, de 27 de desembre, per a l’emissió
d’acreditacions de recerca i per a l’emissió d’acreditacions de recerca avançada,
respectivament, han establert la primera convocatòria del 2006 del 17 al 28 d’abril, mentre que
les resolucions EDU/3208/2006 i EDU/3209/2006, de 5 d’octubre, n’han establert la segona del
16 al 27 d’octubre.
Els resultats d’aquestes convocatòries han estat els següents:3

3

Algunes de les taules poden sofrir modificacions a causa dels recursos pendents de resolució.
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ACREDITACIÓ DE RECERCA (2a convocatòria del 2005, resolta el 2006)
(*)

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

26

0

7

10

5

4

0

12

14

46

Ciències Socials

33

0

13

16

1

3

0

14

19

42

Ciències

34

1

20

11

1

1

0

21

12

64

Ciències de la Vida

22

0

7

11

1

3

0

8

14

36

Ciències Mèdiques

32

3

8

14

0

7

0

8

21

28

Enginyeria i Arquitectura

20

0

11

7

0

2

0

11

9

55

TOTAL

167

4

66

69

8

20

0

74

89

45

S

ACREDITACIÓ DE RECERCA (1a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

32

0

10

18

1

3

0

11

22

34

Ciències Socials

46

0

22

15

0

9

0

22

24

48

Ciències

37

1

23

11

1

1

0

24

12

67

Ciències de la Vida

25

3

10

11

0

1

0

10

12

45

Ciències Mèdiques

50

0

15

29

2

4

0

17

33

34

Enginyeria i Arquitectura

41

3

22

15

0

1

0

22

16

58

TOTAL

231

7

102

99

4

18

0

106

119 47

ACREDITACIÓ DE RECERCA (2a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

24

0

14

10

0

0

0

14

10

58

Ciències Socials

36

0

14

22

0

0

0

14

22

39

Ciències

34

1

22

11

0

0

0

22

11

67

Ciències de la Vida

27

0

12

15

0

0

0

12

15

44

Ciències Mèdiques

41

3

10

28

0

0

0

10

28

26

Enginyeria i Arquitectura

31

1

17

13

0

0

0

17

13

57

TOTAL

193

5

89

99

0

0

0

89

99

48

(*)

S: sol·licituds; 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.
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ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (2a convocatòria del 2005, resolta el 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

5

0

1

2

0

2

0

1

4

20

Ciències Socials

12

0

6

4

0

2

0

6

6

50

Ciències

6

0

4

2

0

0

0

4

2

67

Ciències de la Vida

7

0

5

1

0

1

0

5

2

71

Ciències Mèdiques

14

1

5

5

0

3

0

5

8

38

Enginyeria i Arquitectura

10

1

7

1

0

1

0

7

2

78

TOTAL

54

2

28

15

0

9

0

28

24

54

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (1a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

3

0

2

0

0

1

0

2

1

67

Ciències Socials

15

0

10

2

0

3

0

10

5

67

Ciències

13

1

9

3

0

0

0

9

3

75

Ciències de la Vida

8

0

6

1

0

1

0

6

2

75

Ciències Mèdiques

21

1

10

9

1

0

0

11

9

55

Enginyeria i Arquitectura

8

0

5

2

0

1

0

5

3

63

TOTAL

68

2

42

17

1

6

0

43

23

65

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (2a convocatòria del 2006)
S

TSR

F

D

RE RD

RP TF

TD

%F

Humanitats

6

0

5

1

0

0

0

5

1

83

Ciències Socials

16

1

6

9

0

0

0

6

9

40

Ciències

6

1

4

1

0

0

0

4

1

80

Ciències de la Vida

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

Ciències Mèdiques

17

1

9

7

0

0

0

10

6

53

Enginyeria i Arquitectura

9

0

4

5

0

0

0

4

5

50

TOTAL

57

3

28

26

0

0

0

28

26

52
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AVALUACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE
LES UNIVERSITATS PRIVADES
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL PERSONAL DOCENT I
INVESTIGADOR DE LES UNIVERSITATS PRIVADES
D’acord amb les atribucions que li atorga la LUC, AQU Catalunya avalua l’activitat docent i
investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades que, prèviament,
hagin signat conveni amb l’Agència amb aquesta finalitat.
Aquest any, AQU Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat el conveni
mitjançant el qual es regula l’avaluació del professorat contractat per la UOC. Es tracta del
cinquè conveni d’aquestes característiques que formalitza AQU Catalunya.
Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos interns d’AQU Catalunya i aconseguir una compatibilitat
més gran entre les diferents convocatòries d’avaluació de professorat de les universitats, la
comissió mixta —formada per membres nomenats per la CAQ i per la CAR i que ha estat
l’encarregada de dur a terme l’avaluació del professorat de les universitats privades— ha
acordat l’establiment d’un període anual de presentació de sol·licituds per a totes les
universitats privades.
S’han acabat de resoldre les sol·licituds rebudes el 2005 en els diferents períodes establerts
per a cada universitat, i s’han avaluat les sol·licituds corresponents al període unificat, establert
del 19 al 29 de juny de 2006.

Convocatòries del 2005

Sol·licituds

Positives Negatives Recursos

Humanitats

20

14

6

0

Ciències Socials

54

35

13

6

Ciències

5

4

1

0

Ciències Mèdiques

10

7

3

0

Enginyeria i Arquitectura

23

12

10

1

TOTAL

112

72

33

7

Convocatòria del 2006

Sol·licituds

Positives Negatives Recursos

Humanitats

25

24

1

0

Ciències Socials

74

50

15

9

Ciències

5

5

0

0

Ciències Mèdiques

7

5

2

0

Enginyeria i Arquitectura

13

10

3

0

TOTAL

124

94

21

9
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AVALUACIÓ DELS MÈRITS DEL PROFESSORAT
Amb data 24 d’octubre, el departament competent en matèria d’universitats ha publicat el
Decret 405/2006, pel qual s’aprova el Reglament sobre les retribucions addicionals del personal
docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que
regula els diferents aspectes relatius a les retribucions addicionals per mèrits de docència,
recerca i gestió.
A partir d’aquest decret, i en virtut de les funcions que la LUC li atribueix, AQU Catalunya ha
establert, d’una banda, els requisits que ha de satisfer el model d’avaluació dels mèrits
individuals de docència i de gestió i, de l’altra, el procediment i els criteris d’avaluació dels
mèrits individuals de recerca del professorat universitari per a l’assignació dels complements
retributius.

CERTIFICACIÓ DELS SISTEMES D’AVALUACIÓ DELS MÈRITS
DOCENTS DEL PROFESSORAT
AQU Catalunya ha publicat al DOGC les resolucions corresponents al procediment i a la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents del professorat universitari:


Resolució extraordinària EDU/3782/2006, de 24 de novembre.



Resolució ordinària EDU/3814/2006, de 27 de novembre.

Així, per a l’avaluació de l’activitat docent del personal docent i investigador, les universitats
públiques catalanes aplicaran els respectius manuals d’avaluació docent vigents i certificats per
AQU Catalunya i trametran a l’Agència, en els terminis previstos, els informes d’avaluació de
l’activitat docent del professorat universitari perquè la CEMAI els certifiqui. D’acord amb les
resolucions, el termini per presentar els informes acaba el 31 de maig de 2007. Ara bé, atès
que moltes universitats ja havien dut a terme les seves avaluacions, i per tal d’avançar el
pagament als professors ja avaluats, AQU Catalunya ha previst un període extraordinari de
certificació el gener de 2007.

AVALUACIÓ DELS MÈRITS DE RECERCA DEL PROFESSORAT
(SEXENNIS)
La LUC estableix que la CAR té la funció d’avaluar l’activitat desenvolupada pels investigadors,
i també de valorar els mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador funcionari
i contractat per a l’assignació de complements retributius. Així, prenent com a base
l’experiència adquirida en l’avaluació del professorat universitari, AQU Catalunya, per mitjà de
la CAR, ha dissenyat, establert i planificat aquest procediment d’avaluació, i n’ha aprovat els
criteris. Així, el personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats
públiques de Catalunya podrà sol·licitar l’avaluació de períodes de sis anys de la seva activitat
de recerca, com a pas previ per obtenir el complement addicional per mèrits de recerca.
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AQU Catalunya ha publicat al DOGC les resolucions corresponents al termini de presentació de
sol·licituds, el procediment i els criteris que s’aplicaran a l’avaluació dels mèrits de recerca del
professorat per a l’obtenció de les retribucions addicionals corresponents:


Resolució d’establiment de criteris EDU/3752/2996, de 27 de novembre.



Resolució extraordinària EDU/3781/2006, de 24 de novembre.



Resolució ordinària EDU/3813/2006, de 27 de novembre.

D’acord amb aquestes resolucions, l’any 2007 hi haurà dues convocatòries: el mes de gener
per al professorat contractat i el mes de juliol per al professorat funcionari. De manera
extraordinària, el professorat docent i investigador funcionari amb trams concedits fins al 31 de
desembre de 2005 i resolts durant el 2006 per la CNEAI podrà demanar l’avaluació dels seus
mèrits de recerca per a l’obtenció dels complements retributius addicionals en la convocatòria
establerta el gener de 2007.
AQU Catalunya ha signat un acord amb la CNEAI per al reconeixement dels resultats de les
avaluacions que aquesta comissió realitza (ja siguin positius o negatius).

CERTIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS MÈRITS DE GESTIÓ DEL
PROFESSORAT
AQU Catalunya ha publicat al DOGC les resolucions corresponents al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals de gestió del professorat universitari:


Resolució extraordinària EDU/3782/2006, de 24 de novembre.



Resolució ordinària EDU/3814/2006, de 27 de novembre.

Per a l’avaluació i la certificació de l’activitat de gestió del personal docent i investigador, AQU
Catalunya ha establert que les universitats apliquin les instruccions per a l’avaluació de
l’activitat de gestió aprovades per la CEMAI. D’aquesta manera, les universitats han de
trametre a AQU Catalunya, en els terminis previstos, els informes d’avaluació de l’activitat de
gestió del professorat universitari perquè la CEMAI certifiqui els informes que compleixin les
instruccions esmentades. D’acord amb les resolucions, el termini per presentar els informes
acaba el 31 de maig de 2007.

EMISSIÓ D’INFORMES D’ACTIVITAT DOCENT
AQU Catalunya, per mitjà de la CEMAI, emet les certificacions o avaluacions de l’activitat
docent del professorat. Aquesta certificació o avaluació, a banda de ser un dels requisits que, si
escau, poden establir les universitats en els concursos d’accés a les categories de professor
agregat i catedràtic, permet també participar en programes de promoció del professorat de les
universitats públiques de Catalunya.
S’han rebut 31 sol·licituds, de les quals 30 han estat resoltes favorablement per la CEMAI i 1
està pendent de resolució.
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ELABORACIÓ D’INFORMES
INFORME ANUAL DE VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI
Amb la voluntat de retre comptes sobre els processos d’avaluació del professorat universitari,
s’han elaborat els informes de resultats de les avaluacions de les diferents figures de
professorat per tal de ser inclosos en l’Informe 2005.
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3. Cooperació i intercanvi
COOPERACIÓ EN QUALITAT
COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA A CATALUNYA
Amb l’objectiu de detectar les necessitats i les oportunitats que les universitats catalanes tenen
en el context europeu i de coordinar les activitats que es realitzen conjuntament, AQU
Catalunya manté reunions periòdiques amb diferents comissions formades per representants
de les universitats catalanes, i així estableix una feina conjunta.
AQU Catalunya s’ha reunit amb el comitè de vicerectors competents en matèria de qualitat per
tractar del desenvolupament dels projectes en curs com ara el Pla pilot d’adaptació de les
titulacions a l’EEES, les propostes oficials de postgrau, el programa PRO-QU, el taller de
reflexió i debat i el Pla d’activitats per a l’any 2007. També s’ha reunit amb els responsables de
les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes, per tal de coordinar-se en el
desenvolupament dels convenis de les universitats amb AQU Catalunya en el marc del Pla
pilot, l’avaluació de biblioteques i els mecanismes de certificació dels informes d’avaluació per a
l’atorgament dels complements autonòmics de docència i gestió.

COOPERACIÓ AMB AGÈNCIES D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE
L’ENSENYAMENT SUPERIOR I ASSOCIACIONS
Per aprofitar sinergies positives i treballar en un marc de col·laboració, AQU Catalunya ha
mantingut la cooperació amb les agències d’avaluació autonòmiques i estatal.
En aquest marc, l’acció més destacada ha estat la constitució de la Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria (REACU) per part de les agències de Madrid, Castella i Lleó, Galícia,
les Illes Balears, les Illes Canàries, Castella-la Manxa, el País Basc, Andalusia, l’ANECA i AQU
Catalunya. La finalitat d’aquesta xarxa és promoure la col·laboració entre agències per tal de
contribuir a crear les condicions per al reconeixement mutu dels seus processos d’avaluació.
Els objectius que persegueix són:


Promoure i desenvolupar la cooperació i l’intercanvi d’experiències i informació,
especialment de metodologies i bones pràctiques.



Col·laborar en el foment de la garantia de la qualitat.



Actuar com un fòrum en el qual es proposin i es desenvolupin estàndards,
procediments i orientacions per a la garantia de la qualitat.



Promoure el desenvolupament i la implantació de sistemes d’assegurament de la
qualitat i acreditació de les agències.
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La REACU s’estructura en una Assemblea General i una Secretaria Tècnica, que serà exercida
de manera rotativa per cadascun dels membres. S’ha acordat que l’any 2007 sigui AQU
Catalunya qui assumeixi la Secretaria Tècnica.

COOPERACIÓ AMB ALTRES ORGANISMES
AQU Catalunya ha cooperat especialment amb l’ENQA en tot allò relacionat amb el procés
d’assegurament de la qualitat de les agències de qualitat que l’associació europea d’agències
promou, i també en el projecte europeu TEEP II d’avaluació de màsters conjunts a Europa.

INTERCANVI
TALLERS DE REFLEXIÓ I DEBAT
Ha tingut lloc la vuitena edició dels tallers de reflexió i debat amb les universitats catalanes. Els
dies 14 i 15 de novembre AQU Catalunya, conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, ha
organitzat el taller sobre l’acreditació de màsters, qüestió de màxima actualitat dins el context
universitari d’adaptació de les titulacions a l’EEES.
Durant el taller s’han tractat tres temàtiques:


Els màsters dins el context europeu, on s’han presentat els models d’avaluació de
màsters que es duen a terme a Europa, en especial el projecte European Masters New
Evaluation Methodology (EMNEM), per contextualitzar l’avaluació de màsters en l’àmbit
europeu.



L’avaluació de màsters, on s’ha presentat el procés d’autorització i acreditació de
màsters segons AQU Catalunya i s’ha promogut la reflexió en grup per tractar dels
mecanismes d’assegurament de la qualitat que han de tenir els màsters.



Les polítiques i la coordinació de màsters, on s’ha plantejat la coordinació de
l’acreditació de màsters entre les agències d’avaluació de la qualitat autonòmiques i
s’han presentat les polítiques dels estudis de postgrau a Catalunya per part de la
Direcció General d’Universitats.

El taller ha tingut lloc a l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca i hi han participat
116 persones, principalment vicerectors competents en l’acreditació de màsters, responsables
de les unitats tècniques de qualitat i responsables dels màsters actuals i futurs dels programes
oficials de postgrau.
Del taller, n’han resultat unes conclusions que s’han distribuït a tots els participants i s’han
posat a la disposició de la comunitat universitària a través del web d’AQU Catalunya. El taller
s’ha valorat de manera satisfactòria, tal com es desprèn de l’enquesta de valoració
corresponent.
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INTERCANVI

Participació en seminaris, congressos i jornades
AQU Catalunya participa en seminaris, congressos i jornades en els àmbits català, espanyol i
internacional amb tres objectius bàsics. El primer és l’intercanvi d’informació i, per tant,
compartir experiències i informacions en les dues direccions: tant des del que es fa a AQU
Catalunya com des del que es treballa en altres agències o institucions que també incideixen
en els mateixos camps. El segon objectiu és la creació de relacions mútuament beneficioses
amb institucions i persones, amb la finalitat que reverteixin en la millora constant de les
activitats que són pròpies. El tercer objectiu és el formatiu, que vol donar valor afegit i
coneixements tècnics al personal d’AQU Catalunya, habitualment mitjançant la participació en
seminaris, congressos i jornades especialitzades. L’any 2006 s’ha participat en 12 actes en
l’àmbit català, 14 en l’espanyol i 12 en l’internacional.

Altres
AQU Catalunya ha realitzat trobades institucionals amb altres agències i organismes que
persegueixen el mateix objectiu. Durant aquest any s’han dut a terme diferents contactes
institucionals amb agències de qualitat, tant estatals com europees, i també amb col·lectius
universitaris. Aquestes trobades ajuden a enfortir aliances i descobrir noves realitats que poden
afavorir el coneixement de la realitat, l’aprofitament de sinergies i la millora de les activitats que
AQU Catalunya porta a terme. La relació d’actes als quals s’ha assistit es troba recollida a
l’annex 3 d’aquest document.
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4. Comunicació, promoció i
publicacions
DEU ANYS D’AGÈNCIA CATALANA
DEU ANYS D’AGÈNCIA CATALANA
El Decret 355/1996, de 29 d’octubre, constituïa fa deu anys el consorci Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. AQU Catalunya ha volgut commemorar el desè
aniversari de la seva creació i per celebrar aquesta fita ha organitzat un seguit d’activitats amb
un doble objectiu:


Reconèixer l’esforç que l’Administració, les universitats catalanes i les persones que
han col·laborat amb l’Agència han realitzat en l’impuls de la qualitat universitària.



Celebrar aquests deu anys de compromís d’AQU Catalunya amb la qualitat del sistema
universitari català.

Adaptació de la imatge corporativa
S’ha adaptat la imatge corporativa al lema "AQU Catalunya, 10 anys de compromís amb la
qualitat universitària". El nou logotip s’ha aplicat a tots els suports de comunicació i publicacions
durant l’any 2006.

Distincions de qualitat
AQU Catalunya ha volgut aprofitar el seu desè aniversari per reconèixer la trajectòria de les
universitats catalanes en l’àmbit de l’impuls de la qualitat universitària mitjançant la
convocatòria i l’atorgament de tres distincions de qualitat en les categories següents:


Distinció de qualitat a les polítiques d’assegurament de la qualitat.



Distinció de qualitat a l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació
superior.



Distinció de qualitat a la implantació de millores fruit dels processos d’avaluació
institucional realitzats per AQU Catalunya.

La CAQ ha aprovat les bases de la convocatòria, les quals han estat distribuïdes a totes les
universitats catalanes. En les bases s’han estipulat els requeriments en cada categoria i la
possibilitat d’atorgar un accèssit en cadascuna. S’hi han presentat un total de 24 sol·licituds: 4 a
la primera categoria, 13 a la segona i 7 a la tercera.
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El jurat, format per la CAQ i presidit pel president d’AQU Catalunya, amb el suport de l’ATP i
l’ACAU, ha valorat l’originalitat i la innovació dels projectes, el nombre de participants en
cadascun d’aquests projectes i l’impacte aconseguit.
La resolució de les distincions ha estat la següent:


Distinció de qualitat a les polítiques d’assegurament de la qualitat al sistema de
gestió de la qualitat, basat en la norma ISO 9001, de l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’accèssit ha estat per al
projecte de qualitat docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili.



Distinció de qualitat a l’adaptació de les titulacions a l’Espai europeu d’educació
superior a la prova pilot d’adaptació a l’EEES de la titulació de Grau en Mediació
Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. L’accèssit ha estat per a la prova pilot
d’adaptació a l’EEES de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la Universitat
Politècnica de Catalunya.



Distinció de qualitat a la implantació de millores fruit dels processos d’avaluació
institucional realitzats per AQU Catalunya a la implantació de millores a la
Diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’accèssit ha estat per a la implantació de millores a l’ensenyament d’Educació Social
de la Universitat de Barcelona.

Jornada de celebració dels deu anys
El 31 d’octubre de 2006 s’ha celebrat l’acte de commemoració dels deu anys d’AQU Catalunya
al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en el qual han intervingut el president d’AQU
Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, i el vicepresident de l’ENQA i director de l’agència
irlandesa, Séamus Puirséil, el qual amb la conferència “Sed quis custodiet ipsos custodes? The
accreditation of Higher Education Quality Agencies in Europe“ ha reflexionat sobre l’acreditació
de les agències de qualitat. S’ha aprofitat l’ocasió per emetre una projecció sobre les activitats
que ha dut a terme AQU Catalunya durant aquests deu anys.
El secretari general d’Universitats i Recerca, Joaquim Prats Cuevas, el president de
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Antoni Giró Roca, el director d’AQU Catalunya, Javier Bará Temes, i el president
d’AQU Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, han lliurat les distincions de qualitat convocades
per AQU Catalunya.
A l’acte, hi han assistit més de 130 persones, entre les quals els principals responsables de les
universitats i de l’Administració universitària catalana, els directors de les agències
autonòmiques de qualitat i, de manera significativa, els antics directors de l’Agència, David
Serrat Congost i Gemma Rauret Dalmau.
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Difusió dels deu anys
L’AQU Notícies del mes de novembre i elButlletí número 30 (octubre-desembre) han estat
números especials, ja que han fet balanç dels deu anys d’AQU Catalunya per mitjà de diferents
articles en què es descriu la trajectòria de l’Agència i es reflexiona sobre el seu present i el seu
futur.
S’han tramès dues notes de premsa als mitjans de comunicació amb motiu d’aquesta
celebració.

Llibre commemoratiu dels deu anys
S’ha iniciat l’elaboració del llibre dels deu anys, que estarà format per les memòries dels
projectes premiats en les distincions de qualitat i una cronologia de la trajectòria d’AQU
Catalunya en aquest període. La finalització del llibre es preveu per a l’any vinent.

COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS
WEB
El web és el principal instrument de comunicació d’AQU Catalunya. S’hi troba disponible tota la
informació que es considera rellevant per a la comunitat universitària i per als usuaris
potencials dels serveis i les activitats de l’Agència, com per exemple els diferents processos
d’avaluació (terminis, documentació necessària, criteris i metodologia d’avaluació) i els seus
resultats.
L’any 2006, el web d’AQU Catalunya ha rebut 155.159 visites, cosa que representa un
increment del 33% respecte de l’any anterior. Els continguts del web, com també els més de
600 documents que té assignats −entre els quals destaquen les publicacions d’AQU Catalunya
(monografies, conclusions de tallers i material metodològic) i els formularis necessaris per als
processos d’avaluació del professorat (formularis de sol·licituds i de currículums normalitzats)−,
s’han mantingut actualitzats. Durant aquest període s’han publicat 59 notícies en català i en
castellà i 14 en anglès.
Visites al web:
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

Visites
11.716
12.975
15.153
13.284
13.010
11.631
12.615
7.414
14.331
14.219
13.922
14.889
155.159
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S’han comptabilitzat 226.706 baixades de fitxers, xifra que representa un increment del 222%
respecte de l’any anterior. Els cinc documents més baixats durant aquest any han estat els
següents:


Informe 2004 (44.358).



Procés d’emissió d’informes per a professorat lector i professorat col·laborador
(26.290).



Procés d’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada (13.713).



Educació superior i treball a Catalunya (4.534).



Esquema de la trajectòria del professorat (4.234).

BUTLLETÍ TRIMESTRAL I AQU NOTÍCIES

Butlletí trimestral
Des de l’any 1999 AQU Catalunya edita en suport paper la publicació trimestral elButlletí, que
des del 2003 també es pot trobar en suport digital. L’objectiu d’aquesta publicació és aprofundir
en qüestions d’actualitat relacionades amb la qualitat i en activitats de l’Agència que es
consideren d’interès per a la comunitat universitària catalana. El 2006 s’han editat i s’han
distribuït els números 27, 28, 29 i 30, amb els continguts següents:
Continguts del butlletí 27
Continguts del butlletí 28
 Els màsters oficials inicien la reforma estructural  Les implicacions del mètode pedagògic que promou
promoguda per l’EEES
Bolonya
 L’Informe 2004 aprofundeix en els eixos d’actuació  Ajuts per a l’anàlisi dels resultats de l’enquesta
d’AQU Catalunya
d’inserció laboral 2005
 El taller de Girona reflexiona sobre els programes  Construir cap a l’EEES: les eines
oficials de postgrau
 L’avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris a
 La implantació de les noves titulacions de postgrau
Catalunya
 El compromís d’AQU Catalunya amb la qualitat
 L’experiència adquirida en la planificació d’activitats
 El perfil del professorat acreditat: l’edat
 El perfil del professorat acreditat: el gènere
 Horitzó 2050
 Universitat composite
Continguts del butlletí 29
Continguts del butlletí 30
 Estàndards i directrius europeus per a les agències  Deu anys d’AQU Catalunya
externes d’assegurament de la qualitat
 El Dr. Javier Bará Temes, nou director d’AQU
 AQU Catalunya avaluarà el professorat de la UOC
Catalunya
 Els programes de doctorat a Catalunya des del punt  Deu anys de cooperació
de vista dels seus estudiants
 Avaluació de la qualitat: arriba l’hora de la veritat
després d’una dècada d’aprenentatge
 Els estàndards i directrius per a l’assegurament de la
qualitat de l’ENQA
 L’avaluació del professorat
 AQU Catalunya se certifica amb la norma ISO  Deu anys de compromís amb la qualitat
9001:2000
universitària. Cronologia
 La millora del procés d’avaluació dels POP
 Suplement especial: publicacions editades per AQU
 Comentaris als resultats del projecte MIRROR
Catalunya

Aquest butlletí es distribueix a unes 3.500 persones de la comunitat universitària, tant en suport
paper com en suport digital.
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AQU Notícies
L’AQU Notícies és un butlletí digital mensual que té per objectiu informar la comunitat
universitària de les activitats de l’Agència mitjançant les notícies publicades al web d’AQU
Catalunya, un article d’opinió d’un expert de prestigi reconegut i enllaços a webs que es
consideren d’interès. Aquest butlletí digital es fa arribar per correu electrònic a unes 3.500
persones de la comunitat universitària catalana i, també, als mitjans de comunicació. Durant el
2006 ha rebut 60 sol·licituds de subscripció.

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
AQU Catalunya ha gestionat les peticions d’informació que han sol·licitat els mitjans de
comunicació. Així mateix, els ha fet arribar puntualment elButlletí i l’AQU Notícies en suport
digital.
L’any 2006 s’ha facilitat als mitjans de comunicació informació relacionada amb l’apartat
d’avaluació de la transició de la universitat al mercat laboral de l’Informe 2004, la certificació del
sistema de gestió intern d’AQU Catalunya d’acord amb la norma ISO 9001:2000, el cessament
de la Dra. Gemma Rauret Dalmau del càrrec de directora de l’Agència, el nomenament del Dr.
Javier Bará com a nou director d’AQU Catalunya, la celebració del desè aniversari de creació
de l’Agència i el taller de reflexió i debat sobre l’acreditació de màsters que es va dur a terme a
la URV.

PROMOCIÓ I IMATGE
IMATGE GRÀFICA D’AQU CATALUNYA
AQU Catalunya ha establert i ha implantat la imatge corporativa en tots els àmbits de
l’organització, amb l’objectiu de ser una organització fàcilment identificable.
Aquest any, per commemorar-ne el desè aniversari, s’ha adaptat la imatge corporativa al lema
"AQU Catalunya, 10 anys de compromís amb la qualitat universitària". El nou logotip s’ha
aplicat a tots els suports de comunicació, i a les publicacions i els documents elaborats durant
l’any 2006, que han estat un total d’onze, entre guies d’avaluació, protocols per a l’elaboració
de propostes i criteris per superar avaluacions.

ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROMOCIONALS
Amb la voluntat de difondre les activitats en l’àmbit del Saló de l’Ensenyament, AQU Catalunya
ha elaborat i ha editat en paper el tríptic informatiu La qualitat dels ensenyaments també
s’avalua! (març de 2006).
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PUBLICACIONS
ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS
AQU Catalunya, seguint el mandat establert en els seus estatuts, ha elaborat i ha publicat la
Memòria d’activitats 2005, que ha estat aprovada pel Consell de Direcció.
També ha participat en l’elaboració de la memòria anual del departament competent en matèria
d’universitats, en estar-hi vinculada.

PUBLICACIÓ DE TREBALLS I INFORMES
L’edició de publicacions és una activitat important dins AQU Catalunya, que té com a objectiu
difondre els treballs que s’hi duen a terme i que es consideren rellevants per al sistema
universitari català. El valor afegit de les publicacions és la seva accessibilitat i permanència en
el temps. Tots els documents es poden trobar al web d’AQU Catalunya.
Durant l’any 2006 AQU Catalunya ha editat i, si ha escaigut, ha imprès i ha distribuït els
documents següents:


Guidelines for preparing a programme specification. The case of Psychology (gener de
2006), edició digital.



Guía para el diseño de un perfil de formación. El caso de Psicología (gener de 2006),
edició digital.



Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu
d’educació superior (abril de 2006), edició en paper.



AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2005 (juny de 2006), edició en paper.



Guia per al disseny d’un perfil de formació. Enginyeria Química (juny de 2006), edició
en paper.



Guía para el diseño de un perfil de formación. Ingeniería Química (setembre de 2006),
edició digital.



Guidelines for preparing a programme specification. Chemical Engineering (setembre
de 2006), edició digital.



Cap a on anem amb el postgrau? Universitat de Girona, 19 i 20 d’octubre de 2005
(setembre de 2006), edició en paper.



Informe 2005. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya
(primera part, novembre de 2006), edició digital.

Pel que fa a material metodològic, s’han editat els documents següents:


Guia d’avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de
l’aprenentatge i de la recerca (gener de 2006).
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Guía de evaluación de los Servicios Bibliotecarios y de su contribución a la calidad del
aprendizaje y de la investigación (febrer de 2006).



Guia d’avaluació externa dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat
de l’aprenentatge i de la recerca (juny de 2006).



Guía de evaluación externa de los Servicios Bibliotecarios y de su contribución a la
calidad del aprendizaje y de la investigación (juny de 2006).



Guia per a l’elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters dels
programes oficials de postgrau d’implantació el curs 2007-2008 (agost de 2006).



Guia d’avaluació del Programa de Centres de Recerca del III Pla de recerca de
Catalunya (octubre de 2006).



Guía de evaluación del Programa de Centros de Investigación del III Plan de
investigación de Catalunya (octubre de 2006).



Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de
les titulacions (novembre de 2006).



Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació
institucional (novembre de 2006).
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4. Qualitat i funcionament de
l’organització
RECURSOS HUMANS
RECURSOS HUMANS
En matèria de recursos humans, cal destacar dues actuacions: d’una banda, el desplegament
del pacte d’empresa signat amb els treballadors i, de l’altra, la formació i el perfeccionament del
personal.

Pacte d’empresa
D’acord amb el segon apartat de la disposició transitòria primera del Decret 93/2003, d’1 d’abril,
pel qual s’aproven els estatuts d’AQU Catalunya, l’Agència ha de negociar un conveni propi
amb els seus treballadors.
Atesa també la necessitat d’ordenar els recursos humans d’acord amb les necessitats
específiques de l’organització, la Direcció i la representant dels treballadors d’AQU Catalunya
han finalitzat les negociacions i han signat, el 12 d’abril, el Règim i les condicions laborals del
personal laboral d’AQU Catalunya. Aquest pacte, que ha rebut el vistiplau de Funció Pública i
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, serà vigent fins al 31
de desembre de 2008 i regula, entre altres qüestions, la provisió de vacants, la formació, les
condicions retributives i la jornada laboral del personal.
Un cop signat, la Direcció ha aplicat i ha desplegat el pacte. La principal actuació que se n’ha
derivat ha estat la convocatòria per a la provisió de 14 llocs de treball, en règim laboral fix,
recollits en el catàleg de llocs de treball d’AQU Catalunya. El procés selectiu s’ha realitzat
mitjançant la modalitat de concurs i ha constat de tres fases: la valoració dels mèrits a partir del
currículum acreditat; l’exercici de coneixements de català i anglès, en cas que no s’hagués
acreditat; i, finalment, una entrevista personal. Per tal d’oferir la màxima imparcialitat i
equanimitat en aquest procés, des del seu disseny i fins a la seva resolució, s’ha disposat de
l’assessorament i la participació de la Sra. Pilar Batanero González, cap del Servei de
Desenvolupament Professional de la Universitat Politècnica de Catalunya. El 14 de desembre
s’ha resolt l’adjudicació de les places, de manera que, dels 29 llocs de treball ocupats a
l’Agència, 21 són de règim laboral fix.

Formació i perfeccionament del personal
El desenvolupament professional del personal ha estat, des de sempre, un objectiu
institucional. Això es tradueix en el compromís de l’organització vers el suport a la formació,
que s’orienta al seu perfeccionament professional. Aquest compromís ha quedat recollit en el

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2006 |

48

pacte d’empresa, en el qual s’estableix que anualment l’Agència haurà d’elaborar i de dur a
terme un pla de formació per tal de respondre a les necessitats que apareixen en el Pla
d’activitats.
AQU Catalunya ha analitzat el primer Pla de formació elaborat l’any 2005 i ha presentat una
memòria justificativa del seu funcionament, de la qual es desprenen les dades següents: del
total de 134 accions formatives previstes, se n’han realitzat 105, xifra que representa més del
78%; del total d’hores de feina del personal disponibles per a formació, se n’han utilitzat el 70%;
s’ha fet servir el 73% del pressupost assignat a formació; i, finalment, pel que fa al grau
d’assoliment, els objectius formatius s’han valorat, en un 80%, com a bastant o molt assolits.
A partir d’aquesta experiència, s’ha confeccionat i aprovat el Pla de formació per al 2006, el
qual conté un total de 33 activitats formatives, 11 de les quals són genèriques (algunes de
compliment obligat) i 22 són específiques.

FONAMENTS PER A LA QUALITAT
SISTEMA INTERN DE QUALITAT
El Consell de Direcció ha manifestat, per mitjà de la política de qualitat, el seu compromís vers
la qualitat de les activitats i del funcionament d’AQU Catalunya. Una de les accions a partir de
la qual es concreta aquest compromís és la implantació de la norma ISO 9001:2000,
reconeguda internacionalment.
El procés d’implantació ha durat pràcticament dos anys i ha constat de tres fases: planificació,
implantació i certificació. L’any 2006 s’ha dut a terme l’etapa de certificació de la norma, que ha
consistit en la realització d’una auditoria interna, la revisió del sistema i la gestió de la visita
externa amb l’empresa certificadora. AQU Catalunya va rebre la visita d’un auditor extern d’una
empresa degudament acreditada per tal de dur a terme l’auditoria de certificació del sistema. El
procés ha conclòs satisfactòriament el 22 de maig amb la renovació del certificat pel
compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2000 per a la gestió dels processos
d’avaluació de la qualitat universitària, en concret l’avaluació institucional i l’avaluació del
professorat universitari. AQU Catalunya va ser la primera agència de les seves característiques
a obtenir aquesta distinció, després que l’any 2000 fos certificada per la norma ISO 9002:1994.
El sistema de qualitat es compon d’un total de 19 processos (3 d’estratègics, 5 d’operatius i 11
de suport), que contenen 49 procediments, 25 documents i 25 instruccions de treball. AQU
Catalunya ha continuat treballant en el manteniment de la norma i en el plantejament de les
oportunitats de millora detectades durant les auditories.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
AQU Catalunya considera fonamental gestionar, d’acord amb les necessitats i els recursos, les
tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de garantir l’eficiència i la seguretat del
treball. L’any 2006 s’ha vetllat per la consolidació de la infraestructura de sistemes de la
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informació, que ha permès donar resposta a les necessitats que han sorgit tant de l’àmbit de
gestió com del de sistemes.

Àmbit de gestió
En l’àmbit de gestió, AQU Catalunya ha dut a terme les accions següents:
Programa de gestió GESTA
S’ha desenvolupat i s’ha implantat un mòdul de facturació que automatitza els processos
d’elaboració i de control de les factures als col·laboradors d’AQU Catalunya. També s’han
ampliat els mòduls del professorat i de grups, per tal d’incorporar les noves funcionalitats de
l’extranet, i s’ha iniciat el desenvolupament del projecte de la gestió dels complements
retributius per a la recerca del professorat de les universitats catalanes al programa GESTA.
Extranet
S’ha fet l’anàlisi, la contractació i la implantació de l’extranet d’AQU Catalunya, que s’ha
inaugurat el 24 d’octubre. Aquest instrument permet als membres de la CLiC i als de la CAR,
com també als membres de les comissions específiques respectives, l’avaluació remota per
mitjà d’informes tècnics (enquestes) dels expedients de professorat.
Altres
S’han iniciat les accions necessàries per implantar el programa de gestió econòmica i financera
SAP. A més, s’han elaborat els formularis i els informes per als comitès d’avaluació de les
propostes de programes oficials de postgrau, i també altres bases de dades de suport.

Àmbit de sistemes
S’està duent a terme la implantació de les mesures convenients per tal de complir els
requeriments de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la seva
consolidació en el funcionament diari. Addicionalment, s’ha iniciat el desenvolupament d’una
intranet que permeti un control de les incidències, de l’inventari i dels consumibles. Seguint
amb aquest objectiu, i per tal de verificar el nivell de seguretat i d’implantar les recomanacions
de millora que en sorgeixin, s’ha iniciat un projecte per fer una auditoria de seguretat en els
sistemes d’AQU Catalunya.
Per optimitzar els recursos informàtics d’AQU Catalunya, s’estan elaborant i impulsant les
polítiques de maquinari, de programari i llicències, de seguretat del sistema i de l’administració
dels usuaris i dels comptes de correu.
S’ha impulsat una política d’estalvi en el consum de les impressions d’AQU Catalunya, s’ha fet
una regularització de llicències i una homogeneïtzació de programari, incloent-hi la migració de
correu electrònic a la versió Outlook 2003 i al sistema de correu PIM, que permet incorporar
elements de compartició d’agenda, contactes i calendari.
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FUNCIONAMENT
GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE
Amb l’objectiu de millorar la gestió comptable i pressupostària i fer-la més eficient i eficaç, AQU
Catalunya s’ha sumat a la iniciativa posada en marxa pel Departament d’Economia i Finances
d’implantar a les empreses públiques un sistema preconfigurat basat en el programari de gestió
empresarial SAP R/3 “Kit per a empreses públiques de la Generalitat de Catalunya”, per
suportar la gestió economicofinancera que permetrà l’agregació d’informació comptable i
pressupostària. S’han mantingut diverses reunions informatives i de seguiment entre l’empresa
proveïdora de l’aplicació, el Departament d’Economia i Finances i AQU Catalunya per iniciar la
seva contractació i la implantació posterior amb vista al primer semestre de l’any vinent.
Seguint els requeriments de l’Administració, s’han rendit comptes al Departament d’Economia i
Finances, a la Sindicatura de Comptes i al departament competent en matèria d’universitats.
Concretament, s’informa mensualment sobre els tancaments de tresoreria, trimestralment sobre
els tancaments de la comptabilitat financera i pressupostària i anualment sobre el tancament
comptable i pressupostari corresponent a l’exercici de l’any anterior.
S’ha iniciat l’auditoria financera de l’any 2005 per part de la Subdirecció General de Control
Financer del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de la qual
s’ha desprès un informe on es constata que els comptes anuals expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d’AQU Catalunya el
31 de desembre de 2005.
Durant l’any 2006, AQU Catalunya ha executat el pressupost aprovat pel Consell de Direcció.
El pressupost definitiu ha estat el següent:
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PRESSUPOST DEFINITIU
INGRESSOS

IMPORTS EN €

3. Ingressos propis

48.730,00

4. Subvencions corrents rebudes

2.420.750,00

5. Ingressos patrimonials

26.946,11

7. Subvencions de capital rebudes

0,00

8. Variació d’actius financers

319.234,57

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

2.815.660,68

PRESSUPOST DEFINITIU
DESPESES

IMPORTS EN €

1. Remuneracions de personal

1.206.926,60

2. Despeses de béns corrents i de serveis

1.404.928,51

3. Despeses financeres
4. Subvencions corrents transferides
6. Inversions reals
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

10,00
122.691,72
81.103,85
2.815.660,68

ASSESSORIA JURÍDICA I ELABORACIÓ DE CONVENIS
L’assessoria jurídica d’AQU Catalunya ha elaborat els informes que les àrees i els òrgans de
l’Agència han sol·licitat i ha col·laborat en la redacció de les resolucions i els edictes de
notificació que s’han publicat al DOGC i en l’elaboració dels convenis que ha signat AQU
Catalunya. Concretament, ha elaborat 15 resolucions i 7 edictes, 7 convenis i 5 addendes a
convenis. Així mateix, ha participat en l’assessorament de la resolució dels recursos d’alçada
presentats en les convocatòries d’emissió d’acreditacions de recerca i de recerca avançada,
d’emissió d’informes de professorat lector i professorat col·laborador, i d’avaluació del
professorat de les universitats privades.
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ANNEX 1: Funcionament i
composició dels diferents òrgans
FUNCIONAMENT
AQU Catalunya
Òrgans de govern:

Òrgans d’avaluació:
President/a
Consell de
Direcció

Comissió
Permanent

Director/a

Comissió
d’Avaluació de la
Qualitat

Òrgans consultius i de cooperació:
Comissions de vicerectors
(qualitat, professorat, estudiantat i
ordenació acadèmica, etc.)

Comissió de Professorat
Lector i Professorat
Col·laborador

Comissió
d’Avaluació de la
Recerca
2x

Consells socials

Comissió mixta per a l’avaluació del
professorat contractat de les universitats
privades

AQU Catalunya treballa complint la normativa vigent que es desprèn principalment de la LUC,
dels seus estatuts i dels reglaments de funcionament intern.
La LUC distingeix dos tipus d’òrgans a partir dels quals AQU Catalunya ha de treballar: els
òrgans de govern i els òrgans d’avaluació. A fi de mantenir la seva total independència, les
decisions dels òrgans d’avaluació no estan vinculades als òrgans de govern. Així, doncs, les
comissions avaluadores aproven les avaluacions que faci l’Agència en els seus àmbits
respectius i en són les responsables finals.
La Direcció d’AQU Catalunya estableix els òrgans consultius necessaris per tal de mantenir
reunions periòdiques de coordinació amb representants de les universitats catalanes que tenen
responsabilitats en diferents nivells i àmbits. Aquestes reunions pretenen detectar les
necessitats i les oportunitats que les universitats catalanes tenen en el nou context europeu
d’ensenyament superior i coordinar les activitats que es realitzen conjuntament.
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C.E. d’Enginyeria i Arquitectura

C.E. de Ciències Mèdiques i de la Salut

C.E. de Ciències de la Vida

C.E. de Ciències

C.E. de Ciències Socials

C.E. d’Humanitats

C. d’Enginyeria i Arquitectura

C. de Ciències Mèdiques i de la Salut

C. de Ciències de la Vida

C. de Ciències

C. d’Humanitats

C. de Ciències Socials

C.E. per a l’Avaluació dels Mèrits i
Activitats Individuals

C.E. per a l’Avaluació de la Qualitat dels
Centres i Activitats Universitaris

Administració

Planificació i Comunicació

Col·laboradors

Professorat i Recerca

Assessors

Avaluació de la Qualitat

Unitat operativa:

C.E. per aC.E.
l’Avaluació
Per a l’avaluació
de les Titulacions
de les i
titulacions
Programes
i programes

Unitats tècniques

La Direcció nomena les comissions de treball, o grups, que es consideren necessaris per tal
de dur a terme diferents actuacions. La creació d’aquests grups de treball obeeix al fet
d’aprofitar la sinergia positiva que representa disposar del coneixement que hi ha dins les
mateixes universitats en els temes a desenvolupar i, d’altra banda, d’implicar el màxim nombre
de persones en la qualitat de les universitats.
La gestió diària de les activitats d’AQU Catalunya es porta a terme per mitjà de la unitat
operativa, que està formada per personal propi d’AQU Catalunya i també per assessors i
col·laboradors de la Direcció.

ÒRGANS DE GOVERN
PRESIDENT/A
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.


Dr. Antoni Serra Ramoneda (president, Universitat Autònoma 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.


Dr. Antoni Serra Ramoneda (president, AQU Catalunya)



Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz (rector, Universitat de Barcelona)



Dr. Lluís Ferrer Caubet (rector, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Ferrer Llop (rector, Universitat Politècnica de Catalunya, fins al 28-03-2006)



Dr. Antoni Giró Roca (rector, Universitat Politècnica de Catalunya, des del 28-03-2006)



Dr. Josep Joan Moreso Mateos (rector, Universitat Pompeu Fabra)



Dra. Anna Maria Geli de Ciurana (rectora, Universitat de Girona)



Dr. Joan Viñas Salas (rector, Universitat de Lleida)



Dr. Lluís Arola Ferrer (rector, Universitat Rovira i Virgili, fins al 23-05-2006)



Dr. Francesc Xavier Grau (rector, Universitat Rovira i Virgili, des del 23-05-2006)



Dra. Imma Tubella Casadevall (rectora, Universitat Oberta de Catalunya)



Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer (rectora, Universitat Ramon Llull)



Dr. David Serrat Congost (rector, Universitat de Vic, fins al 21-06-2006)



Dra. Assumpta Fargas Riera (rectora, Universitat de Vic, des del 21-06-2006)



Dr. Josep Argemí Renom (rector, Universitat Internacional de Catalunya)
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Sr. Joan Josep López Burniol (president del Consell Social, Universitat de Barcelona)



Sra. Rosa Cullell Muniesa (presidenta del Consell Social, Universitat Autònoma de Barcelona)



Sr. Ramon Folch Guillén (president del Consell Social, Universitat Politècnica de Catalunya)



Sra. Mercè Sala Schnorkowski (presidenta del Consell Social, Universitat Pompeu Fabra)



Sr. Albert Bou Vilanova (president del Consell Social, Universitat de Girona)



Sr. Josep M. Pujol Gorné (president del Consell Social, Universitat de Lleida)



Sr. Àngel Cunillera Zárate (president del Consell Social, Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Enric Argullol Murgadas (acadèmic, Universitat Pompeu Fabra)



Dra. Gemma Rigau Oliver (acadèmica, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Victòria Salvadó Martín (acadèmica, Universitat de Girona)



Dr. Ramon Vilaseca Alavedra (director general d’Universitats, fins al 02-05-2006)



Dr. Josep Anton Ferré Vidal (director general d’Unversitats, des del 02-05-2006)



Dr. Francesc Xavier Hernández Cardona (director general de Recerca, fins al 30-05-2006 i des del 7-122006)




Dr. Xavier Testar Ymbert (director general de Recerca, des del 30-05-2006 fins al 7-12-2006)
Dra. Maria Lluïsa Hernanz Carbó (presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat
Col·laborador, AQU Catalunya)



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



Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora, AQU Catalunya fins al 16-06-2006)



Dr. Javier Bará Temes (director, AQU Catalunya, des del 12-09-2006)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Permanent


Dr. Antoni Serra Ramoneda (president, AQU Catalunya)



Dr. Lluís Ferrer Caubet (rector, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Joan Viñas Salas (rector, Universitat de Lleida)



Sr. Joan Josep López Burniol (president del Consell Social, Universitat de Barcelona)



Sr. Albert Bou Vilanova (president del Consell Social, Universitat de Girona)



Dra. Victòria Salvadó Martín (acadèmica, Universitat de Girona)



Dr. Ramon Vilaseca Alavedra (director general d’Universitats, fins al 02-05-2006)



Dr. Josep Anton Ferré Vidal (director general d’Unversitats, des del 02-05-2006)



Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora, AQU Catalunya, fins al 16-06- 2006)



Dr. Javier Bará Temes (director, AQU Catalunya, des del 12-09-2006)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

DIRECTOR/A
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,
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executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent i tenir
la representació legal d’AQU Catalunya.


Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora, Universitat de Barcelona, fins al 16-6-2006)



Dr. Javier Bará Temes (director, Universitat Politècnica de Catalunya, des del 12-09-2006)

ÒRGANS D’AVALUACIÓ
COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
La CAQ és un òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, 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 a escala institucional realitza AQU Catalunya, 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 desenvolupa les seves activitats a partir de tres comissions específiques pròpies: la
Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes (ATP), la Comissió
Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitaris (ACAU) i la
Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI).
Per mitjà de la Resolució EDU/2613/2006, de 26 de juliol, s’ha nomenat el Dr. Javier Bará
Temes nou president de la CAQ d’AQU Catalunya.


Dr. Javier Bará Temes (president, Universitat Politècnica de Catalunya, des del 26-07-2006)



Dra. Gemma Rauret Dalmau (presidenta, Universitat de Barcelona, fins al 16-6-2006)



Dra. Margarita Barón Maldonado (Universidad de Alcalá de Henares)



Dr. Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Julia González Ferreras (Universidad de Deusto)



Dr. Jean-Loup Jolivet (delegat general del Comité National d’Évaluation de França)



Dra. Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona)



Dr. Josep Oliver Alonso (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 15-6-2006)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona)



Dr. Ignasi Romagosa Clariana (Universitat de Lleida)



Dr. Christian Thune (The Danish Evaluation Institute de Dinamarca i ENQA)



Dr. Jaume Torras Elías (Universitat Pompeu Fabra)



Dr. Darío Villanueva Prieto (Universidade de Santiago de Compostela)



Dr. Ton I. Vroeijenstijn (expert en Garantia de la Qualitat)



Sr. Josep Grifoll Saurí (secretari, AQU Catalunya)
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Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes
L’ATP s’encarrega 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, de la
certificació de la qualitat dels ensenyaments i l’avaluació de programes, de l’acreditació dels
ensenyaments en el marc de l’espai europeu de la qualitat, i de l’emissió d’informes
d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions.


Dr. Jaume Torras Elías (president, Universitat Pompeu Fabra, fins al 31-10-2006)



Dr. Darío Villanueva Prieto (president, Universidade de Santiago de Compostela, des de l’1-11-2006)



Dra. M. Virginia Cádiz Deleito (Universitat Rovira i Virgili, des del 15-6-2006)



Dra. Eva Jansson (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 15-6-2006)



Dra. Nicole Mahy (Universitat de Barcelona)



Dr. Josep Oliver Alonso (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 15-6-2006)



Dr. Joseba Quevedo Casín (Universitat Politècnica de Catalunya, des del 15-6-2006)



Dra. Ana María Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya, fins al 15-6-2006)



Dr. Ton I. Vroeijenstjn (expert en Garantia de la Qualitat)



Sr. Josep Grifoll Saurí (AQU Catalunya)



Sr. Jordi Escolar Bañeres (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitaris
L’ACAU s’encarrega, entre altres qüestions, de l’avaluació dels centres docents establerts a
Catalunya que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estrangers
d’educació superior universitària, de l’acreditació dels sistemes i els procediments d’avaluació
de la qualitat de les universitats −excepte els que es refereixen a la funció docent del
professorat−, i de l’avaluació de les activitats, els programes, els serveis i la gestió de les
universitats i dels centres d’ensenyament superior.


Dr. Pere Botella López (president, Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Julia González Ferreras (Universidad de Deusto)



Dra. M. Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona)



Dr. Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Christian Thune (The Danish Evaluation Institute i ENQA)



Sr. Josep Grifoll Saurí (AQU Catalunya)



Sr. Jordi Escolar Bañeres (secretari, AQU Catalunya, des del 6-02-2006)

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.


Dr. Ignasi Romagosa Clariana (president, Universitat de Lleida)



Dra. Carmen Ansotegui Olcoz (Universitat Ramon Llull)



Dra. Margarita Barón Maldonado (Universidad de Alcalá de Henares)
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Dr. Jean-Loup Jolivet (Comité National d’Évaluation)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona)



Dra. M. Àngela Vilallonga Vives (Universitat de Girona)



Sr. Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya)



Sr. Jordi Escolar Bañeres (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.


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



Dra. Montserrat Aguadé Porres (Universitat de Barcelona)



Dr. Joaquim Bisbal Méndez (Universitat de Barcelona, fins al 14-2-2006)



Dr. Jaume Garcia Villar (Universitat Pompeu Fabra, des del 14-02-2006)



Dr. Enric Herrero Perpiñan (Universitat de Lleida)



Dr. Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili)



Dra. María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Joan Francesc Piniella Febrer (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Pere Ysàs Solanes (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica d’Humanitats


Dr. Pere Ysàs Solanes (president, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Juan José Acero Fernández (Universidad de Granada, fins al 18-1-2006)



Dr. Joaquim Company Climent (Universitat de Lleida, des del 16-2-2006)



Dr. Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i Virgili)



Dra. Mercè Roca Roumens (Universitat de Barcelona)



Dr. Vicent Salvador Liern (Universitat Jaume I)



Dr. Glicerio Sánchez Recio (Universitat d’Alacant, des del 16-2-2006)



Dra. Avel·lina Suñer Gratacós (Universitat de Girona)



Dra. Maria Teresa Turell Julià (Universitat Pompeu Fabra)



Dr. Gerard Vilar Roca (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 16-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica de Ciències Socials


Dr. Joaquim Bisbal Méndez (president, Universitat de Barcelona, fins al 14-2-2006)



Dr. Jaume Garcia Vilar (president, Universitat Pompeu Fabra des del 14-2-2006)

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2006 |

58



Dr. Javier Andrés Domingo (Universitat de València, des del 20-6-2006)



Dr. Jordi Brandts Bernard (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 13-6-2006)



Dr. Juan Díez Medrano (Universitat de Barcelona, des del 28-2-2006)



Dr. Joan Egea Fernández (Universitat Pompeu Fabra, des del 28-2-2006)



Dr. Ferran Ferrer Julià (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 28-2-2006)



Dra. Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 28-2-2006)



Dra. María Isabel Gutiérrez Calderón (Universidad Carlos III de Madrid, fins al 2-8-2006)



Dra. Ester Martínez Ros (Universidad Carlos III de Madrid, des del 2-8-2006)



Dr. Ángel I. Pérez Gómez (Universidad de Málaga, fins al 4-5-2006)



Dr. Vicenç Quera Jordana (Universitat de Barcelona, des del 28-2-2006)



Dr. Miquel Rodrigo Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 28-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica de Ciències


Dr. Joan Francesc Piniella Febrer (president, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Amadeu Delshams Valdés (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Francesc Díaz González (Universitat Rovira i Virgili, 16-2-2006)



Dra. Rosa Domènech Arnal (Universitat de Barcelona)



Dra. Anna Maria Grandas Sagarra (Universitat de Barcelona)



Dr. Jordi Pascual Gainza (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 16-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica de Ciències de la Vida


Dra. Montserrat Aguadé Porres (presidenta, Universitat de Barcelona)



Dr. Jesús Matallanas García (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 16-2-2006)



Dr. Xavier Niell Castaneda (Universidad de Málaga)



Dr. Manuel Palacín Prieto (Universitat de Barcelona, fins al 16-2-2006)



Dr. Alfredo Ruiz Panadero (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Francesc Xavier Turon Barrera (Universitat de Barcelona, des del 16-2-2006)



Dr. Antonio Zorzano Olarte (Universitat de Barcelona, des del 16-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut


Dr. Enric Herrero Perpiñan (president, Universitat de Lleida)



Dr. Joan Aguilar Piera (Universitat de Barcelona, des del 16-2-2006)



Dr. Elías Campo Güerri (Universitat de Barcelona, fins al 16-2-2006)



Dr. Mariano Domingo Álvarez (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Lluís Masana Marín (Universitat Rovira i Virgili)



Dra. Francesca Pons Pons (Universitat de Barcelona, des del 16-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)
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Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura


Dr. Eduardo Fernández Camacho (Universidad de Sevilla, fins al 16-2-2006)



Dr. Francisco Javier Martínez Rodríguez (Universidad de Zaragoza)



Dr. Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Enrique Masgrau Gómez (Universidad de Zaragoza, des del 16-2-2006)



Dra. María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Fermín Luis Navarrina Martínez (Universidade da Coruña)



Dr. Guillermo Reglero Rada (Universidad Autónoma de Madrid)



Dr. Javier Sebastián Zúñiga (Universidad de Oviedo, des del 16-2-2006)



Dr. Juan José Sendra Salas (Universidad de Sevilla)



Dr. Luis Vergara Domínguez (Universitat Politècnica de València, fins al 16-2-2006)



Dr. Joan Vinyes Sanz (Universidad Politécnica de Madrid, des del 16-2-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA
La CAR, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té competències en l’emissió de les
acreditacions de recerca i de recerca avançada, en l’avaluació de l’activitat desenvolupada pels
investigadors, en la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i
investigador funcionari i contractat per a l’assignació de complements retributius, d’acord amb
els articles 55 i 69 de la LOU, i en l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i
investigador de les universitats privades. La CAR desenvolupa 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.


Dr. Joan Rodés Teixidor (president, Universitat de Barcelona)



Dra. Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona)



Dr. Jaume Baguñà Monjo (Universitat de Barcelona)



Dra. Alegria Borràs Rodríguez (Universitat de Barcelona)



Dr. Joaquim Bruna Floris (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Àngel Cardama Aznar (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Josep M. Fullola Pericot (Universitat de Barcelona)



Dr. Joaquim Gosálbez Noguera (Universitat de Barcelona)



Dr. Jaume Guàrdia Masso (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. David Pérez Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Anton Planell Estany (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Ricard Pujol Borrell (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Albert Rossich Estragó (Universitat de Girona)
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Dr. Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Manuel de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Eduard Soriano García (Universitat de Barcelona)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió d’Humanitats


Dr. Josep M. Fullola Pericot (president, Universitat de Barcelona)



Dra. Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona)



Dra. Teresa Espinal Farré (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. José Daniel Quesada Casajuana (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona)



Dr. Albert Rossich Estragó (Universitat de Girona)



Dr. Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió de Ciències Socials


Dr. David Pérez Castrillo (president, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Alegria Borràs Rodríguez (Universitat de Barcelona)



Dra. Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Luis José Fuentes Melero (Universidad de Murcia)



Dr. Alberto Maydeu Olivares (Universitat de Barcelona)



Dr. Luis Núñez Ladevéze (Universidad San Pablo-CEU)



Dr. Francisco Rivero Hernández (Universitat de Barcelona)



Dr. Jaume Sarramona López (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió de Ciències


Dr. Joaquim Bruna Floris (president, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Manuel Barranco Gómez (Universitat de Barcelona)



Dr. Jesús Bastero Elizalde (Universidad de Zaragoza)



Dra. Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Pablo Espinet Rubio (Universidad de Valladolid)



Dr. Alberto Marcos Vallaure (Universidad de Oviedo)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió de Ciències de la Vida


Dr. Jaume Baguñà Monjo (president, Universitat de Barcelona)



Dr. Joaquim Gosálbez Noguera (Universitat de Barcelona)



Dr. Ginés Morata Pérez (CSIC-Universidad Autónoma de Madrid)
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Dra. Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Eduard Soriano García (Universitat de Barcelona)



Dr. Jaume Terradas Serra (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut


Dr. Ricard Pujol Borrell (president, Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Jaume Bosch Genover (Universitat de Barcelona)



Dra. Maria Fàtima Bosch Tubert (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Jaume Guàrdia Masso (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Miguel Ángel Piris Pinilla (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)



Dr. Jesús San Miguel Izquierdo (Hospital Clínico de Salamanca, fins al 12-12-2006)



Dr. Juan Luis Tamargo Menéndez (Universidad Complutense de Madrid)



Dr. Vicente Vicente García (Universidad de Murcia, des del 12-12-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura


Dr. Àngel Cardama Aznar (president, Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya, des del 18-4-2006)



Dr. Luis Castanyer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya, des del 18-4-2006)



Dr. Enrique Castillo Ron (Universidad de Cantabria)



Dr. José Antonio Martín Pereda (Universidad Politécnica de Madrid)



Dr. Josep Anton Planell Estany (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Manuel de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Carme Torras Genís (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, des del 18-4-2006)



Dr. Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya)

Comissió mixta per a l’avaluació del professorat contractat de les universitats privades
Aquesta comissió per a l’avaluació de la docència i la gestió universitàries de les universitats
privades està formada per membres de la CEMAI i per membres de la CAR.
MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT



Dr. Ignasi Romagosa Clariana (president, Universitat de Lleida)



Dr. Josep Carreras Barnés (Universitat de Barcelona)



Dr. Miquel de Moragas Spa (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. José Manuel Rodríguez Carrasco (Universidad Pontificia Comillas)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona)
MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA



Dra. Alegria Borràs Rodríguez (presidenta, Universitat de Barcelona)



Dr. Joan Mateo Andrés (Universitat de Barcelona)
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Dr. José Antonio Rubio Solà (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Salvi Turró Tomàs (Universitat de Barcelona)



Dr. Manuel Villa Cellino (Universidad Antonio de Nebrija)



Sr. Esteve Arboix Codina (secretari, AQU Catalunya)

ÒRGANS CONSULTIUS
COMITÈ DE VICERECTORS/ORES COMPETENTS EN MATÈRIA DE
QUALITAT
El reglament de la CAQ estableix la creació d’un comitè format pels vicerectors i 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.


Dr. Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ, des del 12-09-2006 i des del 26-072006, respectivament)



Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora d’AQU Catalunya i presidenta de la CAQ, fins al 16-6-2006)



Dra. Rosa Maria Nonell Torres (Universitat de Barcelona)



Dra. Dolors Riba Lloret (Universitat Autònoma de Barcelona, fins al 24-01-2006)



Dr. Antoni Méndez Vilaseca (Universitat Autònoma de Barcelona, des del 24-01-2006 )



Dr. Enrique García Berro-Montilla (comissionat, Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Carles Ramió Matas (Universitat Pompeu Fabra)



Dr. Ramon Moreno Amich (Universitat de Girona, fins al 24-01-2006)



Dra. Carme Bertran Noguer (Universitat de Girona, des del 24-01-2006)



Dr. Joan Prat Corominas (Universitat de Lleida)



Dra. Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, fins al 24-01-2006)



Dr. Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya, des del 24-01-2006)



Dr. Josep Gallifa Roca (Universitat Ramon Llull, fins al 10-11-2006)



Dr. Albert Sáez Casas (Universitat Ramon Llull, des del 10-11-2006)



Dr. Pere Quer Aiguadé (Universitat de Vic, fins al 10-11-2006)



Dr. Robert Ruiz Bel (Universitat de Vic, des del 10-11-2006)



Dr. Albert Arbós Bertrán (Universitat Internacional de Catalunya)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

VICERECTORS/ORES DE PROFESSORAT


Dr. Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ, des del 12-09-2006 i des del 26-072006, respectivament)



Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora d’AQU Catalunya i presidenta de la CAQ, fins al 16-6-2006)



Dra. Victòria Girona Brumós (Universitat de Barcelona)



Dra. Anna Ripoll Aracil (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. José Luis Andrés Yebra (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra)
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Dra. Isabel Pujol Payet (Universitat de Girona)



Dr. Joan Ramon Rosell Polo (Universitat de Lleida)



Dr. Antonio Terceño Gómez (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya)



Dr. Albert Sáez Casas (Universitat Ramon Llull)



Dr. Carles Torres Freixas (Universitat de Vic)



Dr. Albert Arbós Bertrán (Universitat Internacional de Catalunya)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

VICERECTORS/ORES COMPETENTS EN MATÈRIA D’ESTUDIANTS


Dr. Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ, des del 12-09-2006 i des del 26-072006, respectivament)



Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora d’AQU Catalunya i presidenta de la CAQ, fins al 16-6-2006)



Dr. Antoni Vallès Segalés (Universitat de Barcelona)



Dr. Joan Carbonell Manils (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Francesc Xavier de las Heras Cisa (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Pelegrí Viader Canals (Universitat Pompeu Fabra)



Dra. Helena Benito Mundet (Universitat de Girona)



Dr. Xavier Gómez Arbonés (Universitat de Lleida)



Dra. Maria Bargalló Escrivà (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya)



Dra. Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull)



Dr. Joan Masnou Surinyach (Universitat de Vic)



Dr. Salvador Durany Pich (Universitat Internacional de Catalunya)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

RESPONSABLES D’UNITATS TÈCNIQUES DE QUALITAT


Dra. Gemma Rauret Dalmau (directora d’AQU Catalunya i presidenta de la CAQ, fins al 16-6-2006)



Dr. Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ, des del 12-09-2006 i des del 26-072006, respectivament)



Dr. Jordi Casanova Maturana (Universitat de Barcelona)



Sra. Dolors Baena Tostado (Universitat de Barcelona)



Sra. Marta Vilalta Casals (Universitat Autònoma de Barcelona)



Sr. Jesús Vivas González (Universitat Autònoma de Barcelona)



Sr. Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)



Sr. Francesc Abad Esteve (Universitat Pompeu Fabra)



Sra. Anna Petit Solé (Universitat Pompeu Fabra)



Sr. Josep M. Gómez Pallarès (Universitat de Girona)



Sra. Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona)



Sra. Montserrat Comella Roigé (Universitat de Lleida)



Sra. Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida)



Sra. Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili)
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Sra. Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya)



Sr. Xavier Poy Quintana (Universitat Ramon Llull)



Sr. Sebastià Riera Cusí (Universitat de Vic)



Sra. Maria Cinta Puchulutegui Pujadas (Universitat Internacional de Catalunya)



Sr. Joan Bravo Pijoan (AQU Catalunya)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (AQU Catalunya)



Sr. Josep Grifoll Saurí (AQU Catalunya)



Dra. Anna Prades Nebot (AQU Catalunya)



Sra. Olga Pujolràs González (AQU Catalunya)



Sr. Esteve Arboix Codina (secretari, AQU Catalunya)

COMISSIONS DE TREBALL
COMISSIÓ PER A L’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE CENTRES DE
RECERCA DEL III PLA DE RECERCA DE CATALUNYA
Constituïda el 2 d’octubre de 2006, l’ACRE s’ha encarregat de l’avaluació dels centres de
recerca dins el marc del conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i el CIRIT, pel qual AQU
Catalunya ha dut a terme l’avaluació del Programa de Centres de Recerca del III Pla de recerca
de Catalunya 2001-2004.


Dr. Javier Bará Temes (president, director d’AQU Catalunya)



Dr. Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dra. Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Ricard Pujol Borrell (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (AQU Catalunya)



Dr. Miquel Vidal Espinar (secretari, AQU Catalunya)

GRUPS DE TREBALL DEL PROJECTE DISSENY
Grup de treball d’Enginyeria Química


Dr. Claudi Mans Teixidó (coordinador, Universitat de Barcelona)



Dr. Francesc Xavier Cañavate Ávila (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Xavier Farriol Roigés (Universitat Rovira i Virgili)



Dr. Xavier Font Segura (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dr. Miquel Gassiot Matas (Universitat Ramon Llull)



Dr. José Ignacio Iribarren Laco (Universitat Politècnica de Catalunya)



Dr. Javier Tejero Salvador (Universitat de Barcelona)



Dr. Francesc Valero Barranco (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dra. Isabel Villaescusa Gil (Universitat de Girona)



Dra. Anna Prades Nebot (secretària, AQU Catalunya)
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ESTABLIMENT D’INDICADORS ECONÒMICS


Sr. Enric Canela Campos (coordinador, Universitat de Barcelona)



Sra. Immaculada Vilardell Riera (Universitat Autònoma de Barcelona)



Sra. Rosa M. Royo Porta (Universitat Politècnica de Catalunya)



Sr. Manuel Romaní Blancafort (Universitat Pompeu Fabra)



Sra. Roser Maeso Alemany (Universitat de Girona)



Sr. Cèsar Ezcurra Ciaurriz (Universitat de Lleida)



Sr. Enrique Sánchez García (Universitat Rovira i Virgili)



Sr. Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya)

PERSONAL D’AQU CATALUNYA
ÀREA D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT


Sr. Josep Grifoll Saurí, cap de l’Àrea



Sr. Esteve Arboix Codina



Dra. Anna Prades Nebot



Sra. Olga Pujolràs González



Sra. Esther Huertas Hidalgo (des del 16-03-2006)



Sr. Albert Basart Capmany (des del 15-02-2006)



Sra. Sara Roig Morales (fins al 25-01-2006)



Sra. Mònica Curieses Català (des de l’1-03-2006)

ÀREA DE PROFESSORAT I RECERCA


Dr. Josep Manel Torres Solà, cap de l’Àrea



Sra. Núria Márquez Aranda



Sra. Eva Eixarch Olleta



Sra. Àngels Hernández Salgado



Sra. Griselda Rivilla Tort



Sra. Rocío Torres Lara (des de l’1-07-2006)



Sr. Jordi Carulla Casòliva (fins al 31-07-2006)

ÀREA DE PLANIFICACIÓ I COMUNICACIÓ


Sra. Maria Giné Soca, cap de l’Àrea



Sr. David Gassiot Andreu



Sra. Concepción Herruzo Fonayet



Sra. Àgata Segura Castellà



Sr. Albert Basart Capmany (fins al 14-02-2006)
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Sra. Caterina Cazalla Lorite



Sra. Eva Naqui Montané



Sr. Albert Sanjuan Tapia (des del 2-01-2006)

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
Assessoria jurídica


Sr. Jordi Escolar Bañeres

Gestió econòmica i administració de personal


Sra. Carme Pérez Cruz



Sra. Anna Garcia Valls



Sr. Carlos Alberto Gómez Díaz



Sra. Erica Sereno Ruiz

Secretaria, recepció i registre


Sra. Eva Benito Moré



Sra. Ingrid Mattick Pallart (en excedència fins al 31-12-2006)



Sra. Sílvia Maldonado Fernández



Sra. Rocío Torres Lara (fins al 30-06-2006)



Sra. Carlota Manzanares Garcia (des del 15-06-2006)



Sra. Xantal García Martínez (des de l’1-08-2006 fins al 31-08-2006)



Sra. Glòria Albareda Garrido (des del 12-09-2006)

ASSESSORS I COL·LABORADORS
Assessors de la Direcció


Sr. Joan Bravo Pijoan (per a la gestió econòmica i l’administració de personal)



Dr. Sebastián Rodríguez Espinar (coordinador d’innovació + desenvolupament metodològic)



Dr. Miquel Vidal Espinar (consultor en matèria d’avaluació de la recerca)
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ANNEX 2: Recull legislatiu
RESOLUCIONS PUBLICADES AL DOGC


Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s’aproven les bases generals que han
de regir la concessió d’ajuts convocats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (publicada al DOGC número 4559, de 26 de gener de 2006).



Resolució UNI/73/2006, de 18 de gener, per la qual es fa pública la delegació de
competències del Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya en la directora d’AQU Catalunya (publicada al DOGC número 4559, de 26 de
gener de 2006).



Resolució UNI/159/2006, de 27 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la
convocatòria de la concessió d’ajuts per al finançament de projectes orientats a l’anàlisi en
profunditat de la base de dades d’AQU Catalunya resultant de l’enquesta d’inserció laboral
realitzada l’any 2005 (publicada al DOGC número 4565, de 3 de febrer de 2006).



Resolució EDU/2072/2006, de 15 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya que reconeix que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada inclou
també l’obtenció de l’acreditació de recerca (publicada al DOGC número 4660, de 22 de
juny de 2006).



Resolució EDU/2413/2006, de 13 de juliol, de la directora de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya de 15 de juny de 2006 de delegació de determinades
competències al president d’AQU Catalunya (publicada al DOGC número 4682, de 24 de
juliol de 2006).



Resolució EDU/2414/2006, de 13 de juliol, de la directora de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya de 15 de juny de 2006 de delegació de les competències
en matèria de personal al secretari d’AQU Catalunya (publicada al DOGC número 4682, de
24 de juliol de 2006).



Resolució EDU/2606/2006, de 21 de juliol, de cessament de la presidenta de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (publicada al DOGC número 4691, de 4 d’agost de 2006).



Resolució EDU/2605/2006, de 21 de juliol, de cessament de la directora de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC número 4691, de 4
d’agost de 2006).



Resolució EDU/2613/2006, de 26 de juliol, per la qual es nomena el president de la
Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (publicada al DOGC número 4692, de 7 d’agost de 2006).
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Resolució EDU/3087/2006, de 12 de setembre, per la qual es designa el director de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC
número 4728, de 28 de setembre de 2006).



Resolució EDU/3208/2006, de 5 d’octubre, 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 número 4737, de 10 d’octubre de 2006).



Resolució EDU/3209/2006, de 5 d’octubre, 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 número 4737, de 10 d’octubre de
2006).



Resolució EDU/3249/2006, de 2 d’octubre, per la qual es revoca la delegació de
competències del director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya al president i al secretari d’AQU Catalunya (publicada al DOGC número 4740, de
16 d’octubre de 2006).



Resolució EDU/3752/2006, de 22 de novembre, 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 número 4769, de 27 de novembre de 2006).



Resolució EDU/3781/2006, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’obertura
de la convocatòria extraordinària i es fixen el procediment i els terminis de presentació de
les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, per a períodes que hagin
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2005 (publicada al DOGC número 4770, de
28 de novembre de 2006).



Resolució EDU/3782/2006, de 24 de novembre, 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 2005 (publicada al DOGC número 4770, de
28 de novembre de 2006).



Resolució EDU/3813/2006, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat al
procediment i els 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 2006 (publicada al DOGC número
4771, de 29 de novembre de 2006).



Resolució EDU/3814/2006, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga
de la vigència de la certificació dels manuals d’avaluació docent i 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 2006 (publicada al DOGC número 4771, de 29 de novembre de 2006).
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Resolució IUE/4227/2006, de 20 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 i
professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2007, d’acord amb la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC número 4788, de
28 de desembre de 2006).

EDICTES PUBLICATS AL DOGC


Edicte de 28 de març de 2006, 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 número 4606, de 3 d’abril
de 2006).



Edicte de 28 de març de 2006, 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 número 4606, de
3 d’abril de 2006).



Edicte de 27 d’abril de 2006, de notificació dels acords 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 número 4623, de 28 d’abril de
2006).



Edicte de 4 de setembre de 2006, 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 número 4714, de 7 de
setembre de 2006).



Edicte de 4 de setembre de 2006, 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 número 4714, de
7 de setembre de 2006).



Edicte de 15 de desembre de 2006, de notificació dels acords 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 número 4782, de
18 de desembre de 2006).



Edicte de 15 de desembre de 2006, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat
docent i investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades de les
comissions específiques competents de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (publicat al DOGC número 4782, de 18 de desembre de 2006).
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CONVENIS I ALTRES


31-1-2006, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat de Vic, per a l’avaluació de l’activitat docent i investigadora del
professorat de la Universitat de Vic.



31-1-2006, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, per a l’avaluació de l’activitat docent i
investigadora del professorat de la Universitat Abat Oliba CEU.



31-1-2006, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, per a l’avaluació de l’activitat docent i
investigadora del professorat de la Universitat Internacional de Catalunya.



31-1-2006, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a l’avaluació de l’activitat docent i investigadora
del professorat de la Universitat Ramon Llull.



3-2-2006, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, per a la realització del programa PRO-QU
d’avaluació institucional dels serveis bibliotecaris.



8-2-2006, 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 del programa PROQU d’avaluació institucional dels serveis bibliotecaris.



7-4-2006, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i
la Universitat Oberta de Catalunya, per a l’avaluació de l’activitat docent i investigadora del
professorat de la Universitat Oberta de Catalunya.



2-5-2006, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la promoció de la participació dels estudiants
en els programes d’avaluació.



3-5-2006, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la col·laboració en el projecte pilot sobre
l’anàlisi del sistema de gestió de la qualitat en l’horitzó de les titulacions.



19-6-2006, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la promoció de la
participació dels estudiants en els programes d’avaluació.



5-9-2006, conveni de col·laboració entre el Consell Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, per tal d’organitzar, desenvolupar i implementar l’avaluació del Programa de
Centres de Recerca i de Referència del III Pla de recerca de Catalunya 2001-2004.



3-11-2006, acord entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), per al reconeixement
de les avaluacions de l’activitat investigadora de la CNEAI per part d’AQU Catalunya.
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15-12-2006, 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 del
programa Virtual d’avaluació institucional per als anys 2006, 2007 i 2008.
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ANNEX 3: Participació en actes i relacions institucionals
PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS, CONGRESSOS I JORNADES
CATALUNYA
DATA
19-01
9 i 10-02

LLOC

SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA
V Memorial Enric Casassas

Facultat de Psicologia de

Jornades sobre Planificació Docent i Estratègies

Conferència final “Criteris de qualitat per a la

la UB

Metodològiques Adaptades a l’EEES

valoració de les noves titulacions”

Facultat de Química de la

Interns dels Serveis Bibliotecaris i de la seva

UB

contribució a la qualitat de l’aprenentatge i la
recerca
Jornada “La reforma universitaria a debate: una

29-03

Fundación CYD

oportunidad”, organitzada per les fundacions CYD i
Cercle d’Economia

30-03

Facultat de Geologia de la
UB
Escola Universitària

5-05

ASSISTENTS

Taula rodona “Màsters i programes oficials de

UdG

Jornada de Formació dels Comitès d’Avaluació
15-02

PONÈNCIA

d’Estudis Empresarials de
la UPF

25 i 26-05 UPC

Sessió oberta del Grup de Treball del GRAU
Segona Trobada de Diplomatures en Ciències
Empresarials de Catalunya

postgrau en Química a Catalunya”

Ponències “Una avaluació al servei de la qualitat de
l’aprenentatge i de la recerca” i “El procés i la guia
d’avaluació”
Debat “La universidad del siglo XXI: funciones y
competencias”
Presentació “Adaptant-nos a l’EEES: bones
pràctiques i eines”
Inauguració (president)
Conferència “Els reptes de l’EEES i la qualitat de la
formació” (Olga Pujolràs)

Seminar of the Universities of the CLUSTER

Ponència “European Union proposals for external

Consortium: The position of the universities in

quality assurance in the European Higher Education

quality assurance and accreditation

Area”

Anna Prades
Joan Bravo

Joan Bravo i Sebastián
Rodríguez

Gemma Rauret

Anna Prades
Antoni Serra i Olga
Pujolràs

Anna Prades

Jornada de Formació en Tecnologia dels Aliments,
26-05

UdL

organitzada per la Fundació Universitat de Lleida i

Ponència “La qualitat de l’ensenyament superior en

l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

els projectes europeus”

Anna Prades

(ACCA)
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31-05 i

Facultat de Ciències

Jornades d’Avaluació de la Recerca: Com i per què

Taula rodona “Avaluació de centres, grups,

1-06

Empresarials de la UB

s’avalua la recerca?, organitzades per l’AGAUR

projectes i persones”

6 i 7-06

URV

Jornada d’Innovació Docent de la URV: La

Taula rodona “Los procesos de acreditación como

internacionalització de les universitats

proyección externa de las universidades”

7-06

UAB

Gemma Rauret
Gemma Rauret

Jornada de Formació de Formadors: La formació
dels estudiants per a la participació en processos de

Esteve Arboix

millora de la qualitat universitària
2-10

UOC

Acte d’inauguració de les Jornades en Xarxa sobre

Javier Bará

l’EEES

ESTAT ESPANYOL
DATA

LLOC

SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA

13-01

Hierro

Reunió constitutiva de la REACU

26-04

València

Reunió de la REACU

27 i 28-04

Universitat Politècnica de
València

8 i 9-05

Universidad de Salamanca

23-05

AQU

PONÈNCIA

ASSISTENTS
Gemma Rauret i
Sebastián Rodríguez
Gemma Rauret i
Sebastián Rodríguez

Seminari “El gobierno de las universidades en la
sociedad del conocimiento”, Centro de Estudios en

Sebastián Rodríguez

Gestión de la Educación Superior (CEGES)
Encuentro 10 años de Calidad de las Universidades Taula rodona “La práctica de los planes de calidad a Sebastián Rodríguez i
Españolas, organitzat per l’ANECA i l’ACSUCyL

través de los expertos”

Joan Bravo
Gemma Rauret,

Reunió de la REACU

Sebastián Rodríguez i
Joan Bravo

Jornada “La aplicación de los criterios para la
3-07

Santander

garantía de la calidad en el EEES. Una propuesta

Ignasi Romagosa

de futuro”
21-07
7-09

Ronda, Universidad de

Curs “La calidad en la comunicación institucional: la Taula rodona “Comunicación y evaluación para una

Málaga

universidad comunica, la universida evalúa”

Madrid

Reunió de la REACU

universidad en transformación”

Joan Bravo
Sebastián Rodríguez
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14-09

Universidad de Granada

18-09

Granada

3-10

Madrid

Curs d’estiu “Evaluación y acreditación de la calidad
del doctorado y de la investigación científica”

9-10
9-11

Tordesillas
València

en las agencias de evaluación”
Joan Bravo

Estándares europeos
Cuentas: las universidades ante la sociedad del
conocimiento

Almagro

sistema y proceso de evaluación de la investigación Javier Bará

XV Jornadas de la AEDE. Indicadores de Gestión.
VII Foro ANECA. Gobernanza y Rendición de

5-10

Sessió Agències d’Avaluació: taula rodona “El

VIII Foro de Almagro. Evaluación para la Mejora en
la Acreditación de Titulaciones e Instituciones

“La universidad y la construcción de la sociedad del Antoni Serra Ramoneda i
conocimiento”

Javier Bará

Taula rodona “Las lecciones aprendidas por las
universidades y las agencias en 10 años de
evaluación institucional”

Joan Bravo i Esteve
Arboix

Simposio sobre Armonización de la Acreditación del

Javier Bará i Josep Manel

Profesorado, organitzat per la REACU

Torres

“L’avaluació de la qualitat en un servei lingüístic. La

Joan Bravo

carta de serveis”

INTERNACIONAL
DATA

LLOC

SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA

2 i 3-03

Budapest

TEEP II Management Group Meeting

1-05

Copenhaguen

PONÈNCIA

ASSISTENTS
Josep Grifoll

Reunió de l’ENQA: Review of the accreditation and
quality assurance practices in the Portuguese higher

Gemma Rauret

education (EPHE)
3 al 5-05
15 al
19-05
17 al
19-05
9-06

Estocolm

Final conference TEEP II

Gemma Rauret, Josep
Grifoll i Esther Huertas

ENQA review of the accreditation and quality
Lisboa

assurance practices in the Portuguese higher

Gemma Rauret

education
la Haia

2006 INQAAHE Members Workshop

Josep Grifoll

París

TEEP II Management group meeting

Josep Grifoll
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20-07

AQU

21-09

Brussel·les

7-10

París

19-10

Madrid

Presentació

de

la

Finnish

Higher

Education

Evaluation Council (FINHEEC) de Hèlsinki
Javier Bará i

General Assembly de l’ENQA

Josep Grifoll

Procés d’observació del mètode d’avaluació del
ENQA Workshop on Student Involvement in Quality
Assurance Processes of the Quality Assurance
Agencies

23-11

Munic

European Forum for Quality Assurance Embedding
Quality Culture on Higher Education
Seminari

4-12

Viena

Josep Grifoll

Comité National d’Évaluation

de

l’ENQA

“Implementation

different spheres of QA”

Esteve Arboix

“Embedding graduate survey indicators in internal
quality assurance systems. What can institution Anna Prades
learn from graduate surveys?”

of

the

Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area”

“Other experiences of student involvement in

Javier Bará i
Josep Grifoll
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RELACIONS INSTITUCIONALS
DATA

LLOC

ACTE

23-02

AQU

Reunió del grup de treball del projecte MIRROR

27-02

IEC

Presentació dels Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002

Palau de la

Concert commemoratiu dels actes del Centenari de l’Hospital Clínic de

Música

Barcelona

27-02

ASSISTENTS
Gunilla Jacobsson i Per Gillström (agència sueca) i Anna
Prades
Antoni Serra
Gemma Rauret

Casa de
6-03

Convalescència

Presentació de la càtedra Serra Ramoneda

de la UAB
15-03

Inauguració del nou edifici de la Facultat de Química de la UB
Col·legi

16-03

d’Economistes
de Barcelona

Gemma Rauret

Presentació del llibre Avatares de un burgués de Barcelona del Dr. Serra
Ramoneda

29-03

UPC

Presa de possessió del nou rector de la UPC

7-04

AQU

Signatura del conveni d’avaluació del personal docent i investigador de la UOC

29-11

AQU

Visita de l’agència de Castella i Lleó

Gemma Rauret

Elena Tejedor (directora) i Sonia Martín (tècnica de qualitat)
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