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RESOLUCIÓ D’11 D’OCTUBRE DE 2017 DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

INSTITUCIONAL I DE PROGRAMES DE CREACIÓ DEL COMITÈ AD HOC PER A 

L’ELABORACIÓ DE L’INFORME TRANSVERSAL DE LA TITULACIÓ OFICIAL DEL GRAU 

EN INFERMERIA 

 

Atès que l’article 3 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya disposa que correspon a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya l’avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement 

i la gestió del sistema universitari; així com l’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, 

d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a 

l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i altres centres d’educació 

superior té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les 

universitats i dels centres d’ensenyament superior de Catalunya; 

D’acord amb l’article 7.3 del Reglament de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes, 

en endavant CAIP, correspon al president d’aquesta Comissió la creació de Comitès ad hoc de 

caràcter temporal. 

En els processos d’acreditació de les titulacions oficials, en els informes d’acreditació emesos 

per les Comissions avaluadores hi apareixen observacions, problemàtiques generals i bones 

pràctiques que cal abordar en profunditat i que es considera convenient recollir en Informes 

transversals mitjançant els Comitès ad hoc que es constitueixin. 

Així mateix, es recolliran les conclusions i els reptes de la titulació oficial del Grau en Infermeria 

que van sorgir de la jornada “Com millorar la formació dels infermers i les infermeres?”, que va 

tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de febrer de 2017. 

En concret, l’Informe transversal del Grau en Infermeria tindrà en compte les avaluacions de les 

titulacions de les universitats que l’imparteixen, que són les següents: 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Universitat de Girona 

 Universitat Ramon Llull 

 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 Universitat Internacional de Catalunya 

Per aquestes raons, com a president de la CAIP; 

 

RESOLC: 

PRIMER. Crear el Comitè ad hoc per a l’emissió de l’Informe transversal de les titulacions de 

Grau en Infermeria acreditades. 
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SEGON. Encarregar al Comitè ad hoc creat en l’acord primer per a l’emissió de l’Informe 

transversal de les titulacions de Grau en Infermeria acreditades. 

TERCER. Les funcions del Comitè ad hoc es concreten, entre d’altres, en les activitats següents: 

1. Emetre l’informe transversal de la mateixa titulació en diferents centres i universitats. 

2. Publicar l’informe a la pàgina web d’AQU Catalunya. 

QUART. Establir les característiques dels Comitès ad hoc d’informe transversal de les titulacions 

del Grau en Infermeria, d’acord amb les previsions següents: 

4.1 Membres dels Comitès: 

4.1.1 Els membres del Comitè ad hoc són nomenats pel president de la CAIP i tenen la 

composició següent: 

a. El president o presidenta del Comitè. 

b. Fins a 3 persones acadèmiques de l’àmbit 

c. Una persona professional de l’àmbit. 

d. Una persona investigadora de l’àmbit. 

e. Una persona estudiant de l’àmbit. 

f. Una persona representant del Col·legi professional de l'àmbit. 

g. Un o una secretària, que ha de ser una persona al servei d’AQU Catalunya. 

Els membres de cada Comitè ad hoc són nomenats fins que s’emeti l’informe transversal i, com 

a màxim per un període de 6 mesos. 

4.2 Règim de funcionament del Comitè ad hoc d’informes transversals: 

El règim de funcionament del Comitè esmentat és el mateix que el que s’estableix en el 

Reglament de funcionament de la CAIP. 

 

CINQUÈ. Ordenar que es publiqui aquesta resolució a la pàgina web d’AQU Catalunya. 

 

Barcelona, 11 d’octubre de 2017 

 

 

Martí Casadesús Fa 

President de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes 


