Maria Giné Soca, com a secretària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d’Enric
Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:
Que en la reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 15 de juliol de 2022, s’ha aprovat
el document “Avaluació internacional: procés i tarifes” adjunt a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
signed by Maria
Maria Giné Soca Digitally
Giné Soca - DNI 43725341H
(SIG)
- DNI
Date: 2022.07.18 13:28:38
43725341H (SIG) +02'00'

AVALUACIÓ INTERNACIONAL: PROCÉS I TARIFES
Antecedents
Aquest document actualitza les Directrius d’acreditació internacional, aprovades pel Consell
de Direcció d’AQU Catalunya el 30 de juny de 2014, per introduir-hi el procés i les tarifes de
l’activitat d’avaluació internacional de títols.
Si bé AQU Catalunya com a membre del registre europeu (EQAR) pot actuar en d’altres
països com agència avaluadora o acreditadora (entenent que aquestes avaluacions o
acreditacions poden ser reconegudes per ministeris o agències d’altres països), aquesta
activitat no ha estat prioritària per a l’Agència, ja que els recursos s’han concentrat en
garantir la qualitat al Sistema Universitari de Catalunya.
Des de 2007, AQU Catalunya ha avaluat a nivell individual, i utilitzant una metodologia ad
hoc, dos centres de l’Amèrica Llatina:
•

2008. Centro Universitario de la Costa Sur. Campus propi de la Universitat de
Guadalajara (Mèxic) amb atenció especial a 6 programes oficials.

•

2009. Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (Perú), amb
atenció especial als programes oficials de grau i postgrau del centre.

Aquest darrer centre, ha tingut una re-acreditació el 2019, i el 2021 es va emetre una
pròrroga de la mateixa, degut a la situació de pandèmia.

Acord
Amb l’objectiu d’articular el procés i les tarifes de l’avaluació internacional, el Consell de
Govern d’AQU Catalunya aprova el procés i les tarifes per a l’avaluació institucional
següents:
Primer: procés
Per a la realització d’una avaluació internacional, AQU Catalunya valorarà que la petició
vingui amb el suport de l’agència de referència del país de la universitat sol·licitant, seguint
el principi de cooperació que articula les accions d’internacionalització.
Un cop rebuda la sol·licitud, AQU Catalunya valorarà la disponibilitat de recursos interns per
dur a terme l’activitat.
En el cas que s’accepti la sol·licitud, AQU Catalunya contactarà amb l’agència
d’assegurament de qualitat i/o autoritat nacional per tal d’informar de l’avaluació i explorar,
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si escau, maneres de cooperar en l’assegurament de qualitat de la titulació o institució
avaluada.
Quan les parts estiguin d’acord es procedirà a la signatura d’un conveni de col·laboració que
inclourà, entre altres qüestions, les obligacions de les parts, la metodologia que s’emprarà,
el finançament, la difusió dels procés i del resultat, i els efectes de l’avaluació.
Un cop se signi el conveni s’iniciarà el procés d’avaluació, primer amb les adaptacions
metodològiques pertinents per part d’AQU Catalunya i seguidament amb la realització del
procés d’autoavaluació per part de la unitat avaluada.
A continuació hi haurà una fase de diagnòstic. El/la president/a i el/la secretari/ària del
comitè d’avaluació externa emetran un informe provisional que es transmetrà a la Comissió
d’Avaluació Institucional i de Programes en el qual s’analitzarà si l’objecte de l’avaluació
conté tots els elements necessaris per dur a terme l’avaluació externa. En el cas favorable es
passaria al procés d’avaluació externa, contràriament finalitzaria el procés d’avaluació.
En la fase d’avaluació externa, un comitè d’avaluació externa nomenat ad hoc durà a terme
una visita externa amb els grups d’interès més rellevants i es recolliran evidències que
permetran triangular la informació per a emetre un judici sobre el compliment dels
estàndards de la guia d’avaluació emprada. L’informe de visita externa s’elevarà a la
Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) per tal que emeti l’informe final
amb el resultat de l’avaluació.
El perfil dels membres del Comitè d’Avaluació Externa seguirà els criteris establerts en el
Perfil i requisits per participar en els processos d’avaluació de titulacions, d’institucions, de
professorat i d’apel·lacions d’AQU Catalunya. El nombre mínim seran 5 persones, entre els
quals hi haurà acadèmics, un estudiant, un professional i un expert en metodologia.
L’estudiant i el professional podran ser membres locals no vinculats amb la institució
avaluada.
Segon: Tarifes
Les tarifes a aplicar en els processos d’avaluació internacional de titulacions i centres són les
següents:
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Avaluació amb 1 comitè

Fase
Diagnòstic

Fase Avaluació
externa

Cost total

Avaluació d’un programa

2.700 €

7.300 €

11.000 €

Avaluació de dos programes

3.700 €

9.300 €

14.000 €

Avaluació de tres programes

4.700 €

13.000 €

18.700 €

Avaluació de quatre programes

6.100 €

17.300 €

24.500 €

Avaluació institucional (1 centre)

4.700 €

13.000 €

18.700 €

(1) La fase de diagnòstic s’abona amb la signatura del conveni i la d’avaluació externa un cop
s’emet l’informe favorable de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes que
permet la realització de l’avaluació externa.
(2) Aquest preus inclouen: la formació i la retribució de les persones expertes i una visita
externa de màxim 3 dies. Si la visita externa ha de ser superior a 3 dies o requereix més d’un
comitè, la tarifa a aplicar s’incrementaria proporcionalment.
(3) Aquests preus no inclouen l’allotjament, el desplaçament, la manutenció, les traduccions de
documents, els intèrprets, ni els impostos corresponents (pe. IVA).

Aquestes tarifes s’actualitzaran a 1 de gener de cada any, d’acord amb els increments
retributius del personal expert d’AQU Catalunya i de l’Índex de Preus de Consum a 31 de
desembre de l’any anterior.
Tercer: Difusió
Publicar el procés i tarifes al web d’AQU Catalunya.
Efectes
Aquest procés i tarifes tenen efectes a partir del 16 de juliol de 2022.
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