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CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS PER A LA PROMOCIÓ DE LA
PARTICIPACIO DELS ESTUDIANTS EN L'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI I LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'ESTUDIANTS AMB
COMPETENCIES PER PARTICIPAR EN AQUESTS PROCESSOS
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Barcelona, 20 de desembre de 2017

D una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, Excm. president de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuídes
al Decret 315/2016, de 8 de novembre, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Per 1'altra, el doctor Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya que actúa en nom i representado d'aquesta institució, en 1'exercici de les
funcions que té atribuídes la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 42 de les Normes d'organització i
funcionament de la Universitat, aprovades per 1'Acord GOV/175/2013, de 17 de desembre.

EXPOSEN

Que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya exposa que la comunitat
universitaria está integrada, entre d'altres, pels estudiants, que son objecte de drets i deures
que han de teñir en compte les universitats, a mes de mesures d'acolliment, assessorament i
integrado en la vida universitaria, tant en els aspectes académics com socials i de convivencia i
finalment pren relleu la vida universitaria com a experiencia vital per ais estudiants i com a
espai en el qual es fomenta la implicació i la participado en ámbits associatius.

Que les successives declaracions i comunicats de ministres europeus que han configurat la
creació i desenvolupament de 1'EEES han reconegut els estudiants com a part fonamental en la
presa de decisions a tots nivells deis sistemes universitaris i han reclamat una major presencia i
participado deis estudiants en la direcció de 1'ensenyament superior.

Que, tot aprofundint en el desenvolupament deis Estándards i directrius per a 1'assegurament
efe la qualitat en 1'EEES, amb aquest conveni es pretén potenciar la participado deis estudiants
en 1'assegurament de la qualitat del sistema universitari i donar compliment, en concret, ais
punts 1.1 (Política i procediments per a 1'assegurament de la qualitat), 2.4 (Experts externs), ¡
3.1. (Activitats, política i processos per a 1'assegurament de la qualitat).

Que la finalitat del present conveni es donar continuftat al Programa de cursos que des de 1'any
2005 ens ha permés incrementar la cultura de la participado entre els estudiants de les
universitats catalanes per una banda, i per altra banda disposar de mecanismes que proveeixin
de forma regular les universitats i AQU Catalunya una borsa d'estudiants amb competéncies
per participar en sistemes de garantía interna i en processos externs de qualitat, així com en
comissions de qualitat deis centres docents, comités d'avaluaci6 externa, entre d'altres.



Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni estableix el marc de col-laboració entre AQU Catalunya i la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya per al disseny d'un Curs per a la promoció de la participació
deis estudiants en 1'assegurament de la qualitat que impartirá la Universitat i 1'establiment d'una
borsa d'estudiants amb competéncies per participar en sistemes de garantía interna i en
processos externs de qualitat amb les caracteristiques que es descriuen mes endavant.

Segon. Caracteristiques del curs

El Curs per a la promoció de la participaciú deis estudiants en 1'assegurament de la qualitat que
impartirá la universitat ha de seguir les Linies básiques per al seu desenvolupament, que
s'adjunten a aquest conveni com a Annex 1.

La Universitat estudiará la possibilitat de que aquest curs slnclogui com a formació necessária
en activitats que puguin formar part del reconeixement académic de 1'expedient de cada
estudian!.

Atesa la transversalitat de la temática i per tal de compartir coneixements i experiéncies, la
Universitat pot organitzar el curs amb una o mes universitats. En aquest cas, la Universitat
coordinadora que organitzi el curs ho comunicará a AQU Catalunya.

Tercer. Creació d'una borsa d'estudiants amb competéncies per participar en sistemes
de garantía interna i en processos externs de qualitat

La segona de les finalitats d'aquest conveni de col-laboració es la creació d'una borsa
d'estudiants amb competéncies per participar en processos externs de qualitat.

Aixl, i un cop impartit el curs esmentat, la Universitat comunicará a AQU Catalunya les dades
de contacte deis estudiants, que hagin consentit la cessió de les seves dades, per tal
dlncorporar-los, a la Borsa comuna d'estudiants amb competéncies per participar en processos
externs de qualitat

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que disposa la
Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal i el
Reglament de desenvolupament, aprovat peí Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Quart.Pressupost

A mes a mes del personal d'AQU Catalunya que participi en la impartició del curs, 1'Agéncia
col-labora en la seva organització i finan^ament de part de les matricules mitjan^ant la
transferencia de 1.000 euros. Aquesta quantitat es transferirá a la universitat quan s'hagi
acredita! la realització del curs, previsiblement el mes de Juny de 2018.

Cinqué. Calendan

La universitat organitzará un curs durant el curs académic 2017-2018.



Préviament a donar publicitat al curs, la universitat fará arribar el pía docent a AQU Catalunya
abans del 31 de desembre de 2017 per tal de comprovar que aquest s'ajusta al document de
Linies básiques adjunt al present conveni (Annex 1).

Sisé. Vigencia

El conven! de col'laboractó entre AQU Catalunya i la Universitat es vigent fins el 31 d'agost de
2018.

Seté. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:
a) per mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) denuncia per incompliment de les obligacions del conveni manifestat per escrit en un

termini de dos mesos.

c) per les causes establertes per la legislado vigent.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat
en el lloc i en la data esmentats a l'encap(;alament,

Per 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya

Per la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya

Presiden!
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