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ANUNCIS
DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ REU/3572/2021, de 22 de novembre, per la qual es dona publicitat al procediment per a la
renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.
Atès que en data 3 de novembre de 2021, la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de
Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya va aprovar el procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les
universitats privades catalanes,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord número 6, de 3 de novembre de 2021, de la Comissió específica
per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual s'aprova el procediment per a la renovació de
l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.

Barcelona, 22 de novembre de 2021

Josep Joan Moreso Mateos
President

Acord
número 6, de 3 de novembre de 2021, de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de
Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, en endavant CAADG, pel qual s'aprova el procediment per a la renovació de l'acreditació dels
manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.

El programa de suport d'AQU Catalunya a l'avaluació de l'activitat docent, iniciat l'any 2002, s'ha mostrat com
un instrument vàlid per a satisfer les demandes de les universitat de disposar d'un model i procediments que
permetin l'avaluació de la qualitat docent del professorat.
Així, AQU Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i el Consell Interuniversitari de Catalunya,
ha impulsat el programa de suport a la docència a través dels manuals d'avaluació docent. Les universitats
públiques han desenvolupat i aplicat satisfactòriament uns manuals d'avaluació docent, que han estat
acreditats per AQU Catalunya, que han posat de relleu la pertinència i l'adequació de l'orientació general
adoptada.
A més, el programa ha estat un referent per a la posada en marxa en l'àmbit estatal del programa DOCENTIA,
coordinat per ANECA i les agències autonòmiques. Així, AQU Catalunya va acordar amb l'ANECA un
reconeixement mutu dels models i dels resultats de l'avaluació de les universitats, avaluats per ambdues
agències.
En aquest context, l'any 2007, les universitats privades catalanes van signar convenis amb AQU Catalunya on
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es concretava la seva participació en el programa DOCENTIA. Des de la primera convocatòria del programa
s'han desplegat les successives fases que el composen (disseny, implantació i seguiment de la implantació)
arribant en aquest moment la fase de certificació o acreditació del model d'avaluació docent contingut al
manual d'avaluació de la universitat.
La finalitat d'aquest procés és donar confiança a tots els grups d'interès (agències, universitats, professorat i
alumnes) en el sentit que les activitats docents que es desenvolupen a la universitat compleixen amb criteris
de qualitat contrastats.
Durant el desplegament del programa les universitats privades han encetat el procés de disseny i implantació
del seus respectius manuals tot i que el ritme d'implantació ha estat desigual.
Així, en la sessió de 15 d'octubre de 2014, la comissió competent va acordar encetar el procés de certificació
dels manuals d'avaluació docent de les universitats següents: Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional
de Catalunya, Universitat Abat Oliba-CEU, atès que havien superat satisfactòriament el segon procés de
seguiment.
Això comporta necessàriament que cada universitat privada que vulgui certificar el seu manual d'avaluació
docent elabori un informe d'autoavaluació de l'aplicació del model d'avaluació docent i dels seus resultats, que
sigui sotmès a posterior avaluació d'un comitè extern. En el cas que l'avaluació resulti favorable comportarà
l'acreditació del manual per un període de 5 anys.
D'acord amb la Resolució ECO/3014/2015, de 21 de desembre, es va publicar el procediment per a la
renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.
Així mateix, el 22 de setembre de 2016 la comissió competent va acreditar el Manual d'avaluació docent de la
Universitat Ramon Llull (URL) i el de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
D'altra banda, la CAADG va mantenir la vigència de les acreditacions dels manuals d'avaluació docent
esmentats fins que no s'acordés l'acreditació o la denegació de l'acreditació de les noves propostes de manual.
El primer objectiu del procés d'acreditació és avaluar el funcionament i l'aplicació dels processos d'avaluació
dissenyats als manuals d'avaluació docent de cada universitat. Aquesta avaluació es basarà en els principis de
transparència, de satisfacció dels agents i de rendició de comptes.
En conseqüència, el procés ha de permetre, entre d'altres finalitats: comprovar la visibilitat del manual i dels
seus processos i resultats, aportar evidències, en forma d'autoinforme sobre el nivell de satisfacció dels
diferents agents implicats en el procés i, finalment, aportar informació sobre els resultats de l'aplicació del
model.
L'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals d'avaluació docent correspondrà a la
Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.
És per això que la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió
d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya acorda:

1. Aprovar el procediment per a la renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els
manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.

2. Autoritzar el president de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a donar publicitat
del present Acord al DOGC i garantir-ne la difusió com a mínim en català i castellà mitjançant la seva
publicació en el web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Annex
Procediment per a la renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals
d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.

1. Objecte
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L'objecte d'aquest acord és aprovar el procediment per a la renovació de l'acreditació del procés d'avaluació
docent que recullen els respectius manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes.

2. Sol·licituds
2.1 Poden participar en aquest procediment les universitats privades catalanes que, en el moment de la
sol·licitud, hagin superat les fases de verificació i de seguiment del disseny i que disposin d'informe favorable
del segon seguiment (o posterior) per presentar-se a la renovació de l'acreditació o les universitats privades
catalanes que tinguin el seu model d'avaluació docent acreditat.
Les universitats podran sol·licitar l'acreditació dels seus manuals d'avaluació docent mitjançant una sol·licitud
del rector o rectora adreçada al president/a de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de
Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.
2.2 L'imprès de sol·licitud es pot obtenir al web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (http://www.aqu.cat) i s'ha de presentar telemàticament a través de l'EACAT. A la sol·licitud s'ha de
fer constar la data i l'òrgan que ha aprovat la documentació que s'assenyala al punt següent.

3. Documentació
3.1 A la sol·licitud cal adjuntar-hi:
a) El manual d'avaluació docent vigent de la universitat.
b) L'autoinforme d'avaluació, d'acord amb les dimensions que es detallen al punt 5.
c) La proposta del nou manual, si és el cas.
3.2 L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pot demanar que s'esmeni o completi la
sol·licitud i/o documentació, si és procedent, en el termini de 10 dies des de la seva notificació.

4. Presentació de la sol·licitud i documentació
La convocatòria per a la presentació de les sol·licituds i la documentació necessària per a la renovació de
l'acreditació dels manuals d'avaluació docent resta permanentment oberta des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució.

5. Procés per a l'acreditació dels manuals
La renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals comporta, necessàriament,
poder disposar d'evidències documentals de l'aplicació del model vigent que acreditin que l'avaluació docent
s'ajusta a allò que hi és descrit.
Així, el procés de la renovació de l'acreditació consta de tres fases:
1) Fase interna:
En primer lloc, les universitats informaran de la incorporació, si és el cas, de les principals recomanacions
contingudes als informes de seguiment o de l'informe d'acreditació emesos per la comissió externa nomenada
per la CAADG en el context del programa DOCENTIA. D'altra banda, si la universitat presenta un nou manual
d'avaluació docent a acreditar, la nova versió del manual ha d'haver estat aprovada per l'òrgan competent de
la universitat.
En segon lloc, la universitat ha d'elaborar un autoinforme, que ha de ser aprovat per l'òrgan competent de la
universitat, sobre l'aplicació del manual d'avaluació docent i dels seus resultats. L'autoinforme ha de contenir,
com a mínim, el següent:
a) La informació referida a la incorporació, si és el cas, de les principals condicions i recomanacions
contingudes als informes de seguiment o d'acreditació i dels eventuals ajustos. En el cas de no haver
incorporat les condicions i recomanacions, la justificació dels motius de la no inclusió d'aquestes.
b) Les dades dels resultats de l'aplicació del manual.
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c) La valoració dels mecanismes establerts per assegurar la transparència del procés d'avaluació i assegurar-ne
la difusió.
d) La valoració de l'aplicació dels criteris i del procés d'avaluació docent.
e) La valoració dels mecanismes establerts per copsar la satisfacció dels agents i dels seus resultats.
f) Les propostes de millora, si és el cas, derivades del procés d'avaluació interna del manual.
En el cas que la universitat presenti un nou manual d'avaluació docent a acreditar, cal que en l'autoinforme
també s'inclogui una justificació de la nova proposta.
Al web d'AQU Catalunya es pot consultar la Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent.
2) Fase externa
L'avaluació externa serà duta a terme per un Comitè d'Avaluació Externa (en endavant, CAE) que es basarà en
l'anàlisi de l'autoinforme, i de la proposta de nou manual, així com dels informes d'acreditació i, finalment, en
la informació pública disponible a la universitat.
Els perfils i funcions del CAE són públics a la Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent, aprovada
per la CAADG, disponible web d'AQU Catalunya.
El comitè d'avaluació externa després de visitar la universitat i mantenir audiències amb els principals agents
implicats en el procés d'avaluació docent, elaborarà un informe d'avaluació, que serà enviat a la universitat per
tal que pugui presentar-hi, si és el cas, al·legacions en el termini de 10 dies. Les eventuals al·legacions de la
universitat hauran de fer referència a defectes detectats en el procés, en la documentació o en la valoració
expressada; en cap cas no podran ser modificacions de l'autoinforme o del manual.
Durant el procés d'avaluació externa, els comitès externs d'avaluació podran sol·licitar la informació
documental pertinent, tant pel que fa al procés general com a les avaluacions individualitzades.
El comitè extern elevarà el seu informe definitiu d'avaluació a la CAADG.
3) Fase d'acreditació
A partir de l'informe d'avaluació definitiu elaborat pel CAE, la CAADG acreditarà o denegarà a la renovació de
l'acreditació dels models d'avaluació docent que recullen els manuals.

6. Termini per a la renovació de l'acreditació
L'acreditació del procés d'avaluació docent o la seva denegació es notificarà al rector o rectora de la universitat
en el termini de 6 mesos com a màxim des de la presentació de la sol·licitud.
Aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant de la Comissió
d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. La Resolució que resolgui el recurs d'alçada exhaureix la via administrativa.

7. Òrgan competent per emetre l'acreditació.
L'acreditació del manual d'avaluació docent de la universitat que ho sol·liciti s'emet per acord de la Comissió
específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

8. Vigència de les acreditacions
L'acreditació emesa per la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió
d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és vàlida per un
període de 5 anys des del termini que s'indiqui en l'acord de renovació de acreditació.

9. Seguiment
En el cas que les universitats privades incorporin modificacions substancials als seus manuals, hauran de
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comunicar per escrit els canvis a la CAADG.

10. Notificació
El president/a de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió
d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya notificarà
l'acreditació del manual o la seva denegació al rector o rectora de la universitat a través de qualsevol mitjà
legal que permeti tenir constància de la seva recepció.

11. Renovació de l'acreditació
Durant el darrer any de vigència de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent AQU Catalunya es publicaran
al DOGC les instruccions relatives a la renovació de l'acreditació.

12. Disposició transitòria
Els manuals d'avaluació docent vigents que hagin estat sotmesos a aquest procés de renovació d'acreditació
mantindran la seva vigència fins que la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió
acordi l'acreditació o la denegació de l'acreditació de les noves propostes de manual.

(21.334.091)
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