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ANNEX A L'ADDENDA A L'ACORD MARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUPERIOR I RECERCA DEL GOVERN D'ANDORRA I
L-AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A
L'AVALUACIO DE TITULACIONS DE LA UNIVERSITAT D'ANDORRA DURANT EL CURS
2017-2018

CODI:2018_ANDAVA18 I AQUA ANNEX

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que 1¡ confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
d'abril de 2014), amb domicili fiscal al carrer deis Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, i amb
número d'IVA ESQ0801199A.

Per 1'altra, la senyora Marta Fonolleda Riberaygua, directora de 1'Agéncia de Qualitat de
1'Ensenyament Superior d'Andorra (en endavant AQUA), en virtut de 1'edicte de nomenament
del 20 d'octubre de 2016 i d'acord amb 1'article 11 de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creado
de 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).

Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,

EXPOSEN

1. Que el 13 de novembre de 2017 les parts van signar 1'Addenda a 1'Acord Marc de
Col-laboració entre el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Govern
d'Andorra i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a
1'avaluació de titulacions de la universitat d'Andorra durant el curs 2017-2018.

2.

3.

Que les parts varen signar el 16 de mar? del 2018 una Addenda a l'Acord marc de
col'laboració del 20 de novembre del 2014, segons la qual es comprometien a traspassar
els compromisos assumits peí Departament d'Ensenyament Superior i Recerca envers
1'AQU Catalunya, en favor de 1'AQUA.

Que AQU Catalunya compleix els European Standards and Guidelines (ESG) que operen a
1'Espai europeu d'educació superior i, per aquest motiu, des del 2008 AQU Catalunya está
inscrita al European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

4. Que el 21 de novembre de 2017 el Register Committee de I'EQAR -órgan de decisió
independent- va aprovar i difondre el document Use and Interpretation of the ESG, en el
qual en 1'Annex 5, Guiding priciples for the separation between agencies, fa una especial
émfasis en els principis que les agencies inscrites al registre, o amb intenció d'inscriure-
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s'hi, han de complir per diferenciar les activitats que son própiament d'avaluació dins de
1'abast deis ESG i aquelles que hi son excloses.

5. Per tal de clarificar 1'Addenda signada per les parts, esmentada en el punt 1, i aixi
evidenciar el compliment amb els requeriments d'EQAR, les parts

ACORDEN

1, Que per a 1'emissió de 1'lnforme definitiu de visita externa per part d'AQU Catalunya de les
titulacions objecte d'avaluació, AQU Catalunya utilitzará la Guía per a 1'acreditació de les
titulacions oficiáis de grau i mástef-(octubre 2016), la qual s'adaptará en els termes
següents:

o El punt 1.2. de Marc normatiu de l'Estat Espanyol no li es aplicable.
o L'apartat 2.1. El centre com a unitat d'avaluació no li es aplicable. En aquest cas

será la universitat.

o L'apartat 2.2.2. Comissions d'acreditació no 1¡ serán aplicables ates que el procés
finalitzará amb 1'emissió de 1'lnforme definitiu de vista externa.

o Lapartat 2.2.3. Comissió d'Apel-lacions no li será aplicable ates que el procés
finalitza amb 1'emissió de 1'lnforme definitiu de visita externa.

o En 1'apartat 2.3. Procés d'acreditació no li aplica:
i. Elpunt1 de Selecció deis centres a avaluar externament.
ii. El punt 3 de Presentado de la sol-licitud d'acreditació.
iii. El punt 4 d'Acceptació de la sol-licitud per part de 1'autoritat administrativa.
iv. El punt14 de Comunicado de 1'acreditació.
v. Elpunt15 de Registre. Inscripció de la titulació al Registre d'L)niversitats,

Centres i Títols del MECD.

o L'apartat 2.3. Procés d'acreditació, s'ha de modificar:
i. El punt 2 de Planificado de la visita, cal introduir que es fará conjuntament

amb AQUA.

ii. Elpunt11 d'lnformes previs d'avaluació externa i d'acreditació. Enlloc
d'¡nformes previs d'avaluació externa i d'acreditació, s'emetran informes
previs de visita externa.

iii. El punt 12 Emissió deis informes previs i al-legacions, s'ha de modificar
perqué AQU Catalunya solament emeti 1'informe de visita externa previ a
AQUA per tal que AQUA al-legui els errors factuals que s'hi detectin.

iv. El punt 13, d'Informes definitius. Un cop analitzades les al-legacions, el
CAE emetrá els informes definitius de visita externa que es trametran a
AQUA. AQU Catalunya no elaborará informes d'acreditació definitius.

o En 1'apartat 2.3. Procés de recurs no li es aplicable, ates que es AQUA qui emetrá,
posteriorment a 1'abast d'aquest conveni, 1'informe d'acreditació.

o L'apartat 2.6. Criteris per a 1'acreditació no li es aplicable
o L'apartat 4. Resultáis de 1'acreditació no li es aplicable. Ara be, AQU Catalunya

publicará al seu web el informe(s) definitiu(s) de visita externa que s'emetin en el
marc de 1'addenda.
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I, en prova de conformitat els sotasignats formalitzen aquest Annex, per duplicat i amb un sol
efecte a

Andorra, 19 de mar? de 2018 Barcelona, 19 de mar9 de 2018

Per 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament
Superior d'Andorra

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

Marta Fonolleda Riberaygua Josep Joan Moreso Mateos




