
 

Nota de premsa 28/09/2009 

Les agències que vetllen per la qualitat del sistema universitari 
europeu es reuneixen a Barcelona 
 

Més d’un centenar de responsables de les principals agències europees per a la qualitat de 

l’educació superior s’han trobat a Catalunya en el marc de la 6a Assemblea General de 

l’European Association for Qualitat Assurance in Higher Education (ENQA). Aquesta ha estat 

organitzada per AQU Catalunya amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

L’assemblea, que se celebra lloc els dies 28 i 29 de setembre, tracta sobre els mètodes de 

garantia de la qualitat dels ensenyaments universitaris que s’hauran d’implantar en la propera 

dècada. Concretament, vol fer referència a l’avaluació dels objectius d’aprenentatge i 

assoliment de competències de tipus acadèmic, professional i personal dels futurs graduats. 

L’acte d’obertura ha anat a càrrec del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep 

Huguet, del president de l'ENQA, Bruno Curvale, i del rector en funcions de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, Josep Casanovas. 

Durant la seva intervenció, el conseller Huguet, ha destacat el paper rellevant de l’Agència 

catalana com a “instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema universitari 

català”. També ha remarcat que AQU Catalunya ha estat una de les tres primeres agències 

europees a ser inclosa al Registre Europeu per a l’Assegurament de la Qualitat (EQAR). 

El conseller ha aprofitat l’avinentesa per anunciar que “el Govern de Catalunya està treballant 

en la tramitació d’una llei pròpia per a l’Agència, que segueix les recomanacions fetes per 

l’ENQA, i que entre altres millora la participació dels agents implicats en els òrgans de govern i 

els processos d’avaluació de la institució”. 

Finalment, ha llençat el repte a les agències europees “de treballar per impulsar la 

transparència i la informació de la seva feina a la societat”. El conseller considera que la 

societat civil ha de conèixer quina és la qualitat de les institucions d’educació superior que 

operen al seu territori. 

Què és ENQA? 
ENQA és l’associació europea d’agències per a l’assegurament de la qualitat en l’Educació 
superior. El seu objectiu és difondre informació, experiències i bones pràctiques sobre 
assegurament de la qualitat en educació superior a les institucions d’educació superior, governs 
i agències d’assegurament de la qualitat europeus. 

http://www.enqa.eu/�
http://www.eqar.eu/�


 

L’ENQA es va crear l’any 2000 per a promoure la cooperació europea en el marc de 
l’assegurament de la qualitat. La Comissió Europea ha garantit el suport i el finançament de les 
activitats d’aquesta associació des del seus inicis. Actualment, és un dels pilars fonamentals 
per a consolidar el procés de Bolonya arreu Europa. 

Actualment, són membres de ple dret de l’ENQA 43 agències que representen 24 països 
europeus. 

AQU Catalunya i l’ENQA 
AQU Catalunya és membre fundador (2000) i membre de ple dret (2008) de l’ENQA, després de 
superar favorablement una avaluació externa internacional. Per tant, és una agència reconeguda 
internacionalment, que efectua les avaluacions d'acord amb els estàndards internacionals de 
qualitat. Actualment, només tres agències espanyoles són membres de ple dret d’ENQA. 

Gràcies a l’avaluació externa realitzada, el 2008 l’Agència catalana ha estat una de les tres 
primeres agències a ser inclosa en el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat en 
l'Educació Superior (EQAR), cosa que permet millorar la transparència i la confiança en matèria 
d'educació superior a Europa, i també la cooperació de les principals parts implicades en el 
desenvolupament de l'EEES. 

Fruits de l’assemblea general 
Les conclusions que s’extreuen de l’assemblea general permeten afirmar que cada cop són més 
necessaris els instruments externs que garanteixin la qualitat en el sistema universitari europeu. 

Bolonya ha de permetre crear un espai de mobilitat europeu i, per tant, és necessari que els treballs 
de les agències s’orientin a desenvolupar i a coordinar aspectes comuns com són l’avaluació dels 
estudiants, la transparència entesa com a informació adaptada a diferents propòsits, l’avaluació de 
la qualitat dels aprenentatges al llarg de la vida i la qualitat de la formació dels programes conjunts 
entre diferents universitats europees. 

Durant el mes d’octubre es publicaran les conclusions que us farem arribar pertinentment. 

El sistema universitari català 
Els treballs i les conclusions d’aquesta assemblea afectaran al sistema universitari català i a 
l’agència catalana. Les dimensions del nostre sistema són: 

Des de l’any 2003, Catalunya compta amb 12 universitats, de les quals 7 són públiques, 4 de 
privades i 1 de no presencial. El sistema universitari català ofereix 492 titulacions 
universitàriesi. I aquestes són impartides per 16.500 professors a 227.000 estudiants. 
D’aquests,  4.500 marxen a altres universitats en el marc de programes de mobilitat, i uns 7.500 
estudiants vénen a cursar els seus estudis a Catalunya. Anualment es graduen unes 30.000 
personesii

 

. 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf�
http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf�
http://www.eqar.eu/�


 

                                                      
i La relació titulacions / centres ofertes pel sistema 2009-2010. 
 
ii Dades corresponents al curs 2008/2009. 
 
 

 

 

 

 

 

Per a més informació, per a enregistrar imatges de l’acte, o per a concertar alguna entrevista us 
podeu posar en contacte amb 93 26 89 50 o 647 333 017 amb Maria Giné / Joan Callarissa 
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