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Presentació

PRESENTACIÓ

La MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 que a continuació podeu llegir recull les activitats que AQU Catalunya ha dut a terme durant
l’any. Abans, però, de presentar-vos les activitats que s’han realitzat, voldria compartir amb vosaltres tres qüestions
rellevants i positives per a l’Agència que han succeït i que estaven fora de les nostres competències.
La primera és que, finalment, gràcies a les diferents demandes realitzades, la Llei impulsada pel Govern de l’Estat espanyol
per a la racionalització del sector públic, derivada de l’informe CORA, ha preservat les competències en matèria d’avaluació
de les agències autonòmiques i, per tant, s’ha evitat convertir AQU Catalunya en una delegació de l’agència estatal.
La segona és que el conseller d’Economia i Coneixement ha dut a terme la renovació dels membres del Consell de Direcció
i dels presidents i membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de la Comissió de Professorat Lector i Professorat
Col·laborador. Concretament, pel que fa al Consell de Direcció, ha nomenat la Sra. Esther Giménez-Salinas Colomer i el
Sr. Josep Eladi Baños Díez en substitució de la Sra. Gemma Rigau Oliver i del Sr. Enric Argullol Murgadas, els quals
havien finalitzat el seu mandat com a experts acadèmics del Consell. En el cas de la Comissió d’Avaluació de la Recerca,
ha nomenat president el Sr. Lluís Torner Sabata, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director de l’ICFO,
en substitució del Sr. Joan Rodés Teixidor; i, pel que fa a la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, el
nou president és el Sr. Joan Nogué Font, catedràtic de la Universitat de Girona i director de l’Observatori del Paisatge de
Catalunya, en substitució de la Sra. M. Lluïsa Hernanz Carbó. A tots els membres sortints, el més sincer agraïment de
l’equip directiu i del personal d’AQU Catalunya per la dedicació i la tasca desenvolupada en el si de l’Agència, especialment
al Dr. Rodés i la Dra. Hernanz per la seva valuosíssima contribució en la construcció dels processos d’avaluació del
professorat universitari a Catalunya.
I, finalment, la tercera és l’admissió a tràmit, el passat 29 d’octubre, al Ple del Parlament de Catalunya del Projecte de llei
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquest nou Projecte de llei, que esperem que pugui
ser aprovat durant aquesta legislatura, no preveu canvis estructurals, però sí adaptacions importants que ajudaran a enfortir
AQU Catalunya com a instrument de millora del sistema universitari català.

4

Presentació

Entrant ja en les activitats que hem dut a terme, si hagués de definir el 2014, ho faria dient que ha estat un any molt intens,
tant en volum com en varietat d’activitats realitzades. A continuació us esmento els exemples que crec que són més
rellevants.
El 2014 ha estat, sens dubte, l’any de l’acreditació. Hem desplegat la darrera fase del Marc per a la verificació, el
seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA). A més d’emetre informes de
verificació a gairebé 200 titulacions i de modificació a més de 100 titulacions, s’han organitzat 34 visites, concentrades en
33 centres, per analitzar externament el funcionament de 80 titulacions universitàries. En resum, el volum d’avaluacions
de titulacions fetes el 2014 suposa un increment del 218% respecte del 2011, i això sense tenir en compte la complexitat
que suposa l’organització de visites externes. Si més no, amb el feedback de què disposem, hi ha una valoració positiva
per part del sistema universitari català sobre com s’han dut a terme les visites externes.
Cal dir que el sistema ideat és integrador i harmònic, tant pel que fa a les fases prèvies del Marc VSMA (verificació,
seguiment i modificació) com a les certificacions temàtiques internacionals (labels) a les quals les titulacions
universitàries vulguin optar. De fet, el 2014 s’han aprovat el posicionament d’AQU Catalunya respecte dels labels, i els
criteris i la guia per integrar les avaluacions al procés d’acreditació.
Òbviament, cal buscar solucions per garantir la sostenibilitat del sistema i així poder minorar la pressió que s’ha exercit pel
volum gestionat, com ara les diferents decisions que s’han pres per poder simplificar els processos d’avaluació. Una altra
de les possibles solucions en la qual estem treballant és el desplegament de les Directrius per a la certificació del sistema
de garantia interna de la qualitat i els seus efectes sobre els processos del Marc VSMA, que han de permetre avançar cap
a la construcció de centres que puguin ser autònoms pel que fa als processos de verificació i modificació de titulacions.
Ara bé, per l’increment d’activitat que es preveu, malgrat aquestes solucions, també serà necessari pensar en recursos
addicionals per fer-hi front.
En l’àmbit de l’avaluació del professorat, si bé hi ha hagut el 2014 un descens de les sol·licituds d’avaluació respecte del
2011 —del 12% pel que fa a les avaluacions prèvies als processos de selecció de les universitats, ocasionada principalment
per la disminució de sol·licituds de lectors; de l’11% pel que fa als mèrits de recerca del personal funcionari, i del 21% en
l’avaluació dels mèrits del personal contractat—, aquest descens s’ha compensat amb escreix amb l’increment d’activitat
ocasionada per l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats catalanes i la posada en funcionament del
projecte pilot d’avaluació de departaments universitaris catalans. A més a més, en matèria de professorat, s’ha atès la
demanda del Consell Interuniversitari de Catalunya d’establir el procediment per tal que AQU Catalunya emeti els
certificats de relació acadèmica amb altres institucions, previ als processos de selecció del PDI contractat.
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El 2014 també s’ha caracteritzat per ser l’any en què hem dut a terme el treball de camp de la cinquena edició de
l’enquesta d’inserció laboral als graduats universitaris. S’han enquestat 26.459 persones o, el que és el mateix, el
52% de la població de referència: 17.337 persones en la cinquena edició de l’enquesta dels antics cicles universitaris,
1.518 en la tercera enquesta dels doctors i 7.604 persones en la primera enquesta als graduats de màsters oficials. No
puc deixar de remarcar la importància d’aquesta enquesta: Catalunya disposa d’una de les bases de dades més completes
en matèria d’inserció laboral en l’àmbit europeu, que conté una informació valuosíssima per la seva significació a escala
de cada titulació universitària, i que permet prendre decisions sobre la millora dels plans d’estudis. D’aquest treball, el 2014
se’n van presentar els resultats dels antics cicles i els doctorats.
Juntament amb aquesta enquesta, el 2014 també hem dut a terme el treball de camp de l’enquesta de valoració de la
inserció laboral als ocupadors. Aquest estudi, finançat per l’Obra Social “la Caixa”, i que complementa l’enquesta triennal
d’inserció laboral, pretén donar informació a les universitats sobre quina és la percepció del mercat laboral respecte de les
competències i la formació universitària dels titulats. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de
millora del sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i a la millora dels programes formatius, i acostar així la
formació universitària i el mercat laboral. Aquesta enquesta s’ha dividit en quatre: una de genèrica a grans empreses,
l’enquesta al sector de l’ensenyament, l’enquesta a la funció pública i l’enquesta al sector sanitari.
Hem aprofitat aquest any, també, per fer una reflexió sobre com AQU Catalunya pot donar suport a la internacionalització
del sistema universitari català. Aquesta reflexió s’ha plasmat en un taller en què es posava en relleu la qualitat com un
instrument per a la internacionalització de les titulacions universitàries i, a més a més, s’ha aprovat el procediment per a
l’acreditació de qualitat de centres docents internacionals per a la cooperació i la mobilitat acadèmica. Aquest
procediment ofereix la possibilitat d’obtenir una acreditació d’AQU Catalunya a aquells centres docents internacionals dels
quals es constati una qualitat mínima, que tinguin interès a col·laborar i/o intercanviar estudiants amb el sistema universitari
català i que n’assegurin la capacitat. A més, en l’àmbit internacional, ha estat el primer any que AQU Catalunya ha assumit
de forma completa la gestió del secretariat de la xarxa internacional d’agències de la qualitat INQAAHE, a part de complir
amb compromisos adquirits en altres projectes internacionals.
Mirant al futur, el Consell de Direcció ha aprovat el Pla estratègic d’AQU Catalunya 2015-2018, que, de manera resumida,
persegueix assegurar la qualitat tècnica de les activitats, tenir en compte les millors pràctiques internacionals, incrementar
la implicació de les universitats, i incrementar la visibilitat d’AQU Catalunya entre els diferents grups d’interès, sense perdre
rigorositat. La comunicació de les activitats de l’Agència és una qüestió que ens preocupa, i molt, i som conscients que
encara tenim camí per recórrer. De moment, per reforçar la nostra presència a les xarxes socials, hem obert un compte a
Twitter.
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Internament, s’ha fet una feina immensa per sustentar, en l’àmbit informàtic, de gestió econòmica i de recursos humans,
de sistema intern de qualitat i de seguretat de la informació, i també en l’àmbit jurídic, les activitats realitzades. Sense una
estructura sòlida, hagués estat impossible dur a terme totes aquestes activitats.
He intentat fer una pinzellada d’allò que, d’una manera més detallada, trobareu dins d’aquesta MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014,
i crec que es pot entendre per què he qualificat aquest any d’intens. Sóc conscient que res del que està escrit aquí s’hagués
pogut dur a terme sense el compromís, la responsabilitat i la voluntat de millora tant dels acadèmics, professionals i
estudiants que col·laboren amb nosaltres com, sobretot, del personal d’AQU Catalunya. La meva més sincera gratitud i
reconeixement per la quantitat i la qualitat de la feina feta. No voldria tampoc deixar d’agrair a tots els responsables de les
universitats catalanes i del Govern de Catalunya la col·laboració i la cooperació estretes de què hem pogut gaudir i el fet
d’haver-nos tingut en compte en aquells àmbits competencials pròxims.
Ara fa un any i poc el president i jo mateix vam assumir la direcció de l’Agència i vam fixar unes primeres línies de treball
—simplificar els processos d’avaluació de les titulacions universitàries, concretar i iniciar el procés de visites externes i
d’acreditació, establir directrius per fer possible que les universitats poguessin autoverificar les titulacions universitàries,
assumir el secretariat de la INQAAHE, i mantenir i enfortir la coordinació de les activitats amb les universitats i el Govern
de la Generalitat de Catalunya— que, amb molta il·lusió i esforç, hem vist concretades aquest any. Moltes gràcies a tothom!

Martí Casadesús Fa
Director
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INTRODUCCIÓ

La MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 s’estructura en sis apartats, que coincideixen amb els eixos estratègics de l’Agència: qualitat
docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i
organització interna.
De manera resumida, les principals activitats de l’any 2014 han estat les següents:


Qualitat docent: el desplegament de la darrera fase del Marc VSMA, és a dir, l’acreditació, que s’ha articulat de forma
harmònica amb els processos ja en funcionament de verificació, modificació i seguiment de les titulacions universitàries
oficials; l’articulació i el posicionament d’AQU Catalunya respecte de les certificacions temàtiques internacionals
(labels), i l’establiment de les directrius que permetin avançar cap als centres autoacreditats.



Qualitat del professorat: les avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat; l’avaluació dels
mèrits de recerca, docència i gestió; l’inici del projecte pilot d’avaluació de departaments, i l’acreditació dels manuals
d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.



Generació de coneixement: el treball de camp de la cinquena edició de l’enquesta d’inserció laboral de la població
graduada de les universitats catalanes (antics cicles, màsters i doctorats); la primera edició de la valoració de la inserció
laboral dels graduats universitaris des del punt de vista dels ocupadors; els treballs de millora del WINDDAT, el web
d’indicadors docents que mesuren el funcionament de les titulacions universitàries oficials; la finalització de l’etapa pilot
de l’enquesta de satisfacció dels estudiants de grau, i l’organització de quatre tallers i jornades.



Internacionalització: la reflexió sobre el suport a la internacionalització de les universitats catalanes i la creació de
l’acreditació de qualitat per als centres docents internacionals; la gestió del secretariat de la International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE); el manteniment dels contactes institucionals
internacionals amb les associacions europees amb les quals l’Agència està vinculada, i la participació en projectes i
avaluacions internacionals per generar valor afegit per a les universitats catalanes.

8

Introducció



Direcció estratègica i comunicació: l’elaboració del Pla estratègic 2015-2018; la millora de la coordinació amb els
responsables de les universitats i del Govern de Catalunya; el manteniment dels instruments de comunicació (pàgina
web i butlletí), i l’obertura d’un compte a Twitter.



Organització interna: l’activitat de rendició de comptes i l’optimització en l’assignació dels recursos humans i materials
als diferents projectes i activitats de l’Agència; la implantació del programa NEXUS per a la gestió de l’avaluació de les
avaluacions del professorat, i la continuació de la implantació de la norma ISO 27001 de seguretat de la informació.
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QUALITAT DOCENT
1. Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació
2. Sistemes de garantia interna de la qualitat
3. Avaluadors i estudiants
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QUALITAT DOCENT

1. Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació
AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (Marc VSMA), per tal
d’implantar en el sistema universitari català un sistema d’avaluació externa de les titulacions universitàries oficials, el qual
s’ha posat en funcionament de manera progressiva des del 2011.

El 2014 s’ha iniciat la fase
d’acreditació, que conclou
el desplegament del Marc
VSMA en el sistema
universitari català.

El 2014 s’ha iniciat el desplegament de la darrera fase del Marc VSMA:
l’acreditació. Aquesta fase, la més important de totes, és la comprovació a
partir d’una visita externa que la titulació s’està desenvolupant tal com
estava planificada.
Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés
d’acreditació abans dels sis anys de la seva posada en funcionament, en el
cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

La implantació completa del Marc VSMA ha suposat el 2014 un increment de titulacions avaluades del 218% respecte del
nombre de titulacions avaluades el 2011.
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Gràfic 1. Evolució de les avaluacions de verificació,
modificació i visites externes
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1.1. Acreditació
A Catalunya el procés d’acreditació s’estructura en dues etapes: la visita externa i l’acreditació. La primera és la
comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l’informe de visita externa. La segona és
l’emissió, per part de la comissió específica per àmbit, de l’informe de valoració del funcionament de la titulació, l’informe
d’acreditació, a partir de totes les evidències de què AQU Catalunya disposa, entre les quals l’informe de visita externa té
un pes específic inequívoc.

Visita externa
Les visites externes a les titulacions s’organitzen per centres (facultats i escoles) i les realitza un comitè
d’avaluació externa que es constitueix ad hoc per a cada centre. Generalment, el comitè està format
per un president, tres vocals —acadèmic, estudiant i professional— i un secretari.
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El 2014 s’ha revisat la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (AQU Catalunya, 2014), per tal
d’incorporar-hi millores a partir de les deficiències detectades. Els estàndards que s’avaluen corresponen a sis dimensions
que estan relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment:

Dimensions avaluades :


Qualitat del programa formatiu



Pertinència de la informació pública



Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació



Adequació del professorat al programa formatiu



Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge



Qualitat dels resultats del programa formatiu

A més d’aquestes dimensions, les titulacions poden sol·licitar avaluar-se en tres dimensions addicionals, de les quals
s’han aprovat els criteris per a la seva avaluació:

Dimensions addicionals:


Desenvolupament i inserció professionals



Interacció entre recerca i docència



Internacionalització

El comitè, en finalitzar la visita, emet un informe de visita externa valorant cadascun dels estàndards avaluats.
Durant el 2014 s’han constituït 27 comitès d’avaluació externa per realitzar 34 visites externes1 a centres universitaris, amb
l’objectiu d’avaluar 80 titulacions. D’aquestes titulacions, 8 han demanat l’avaluació de dimensions addicionals: 4
d’internacional i 4 d’ocupació.

1

Els comitès han visitat 33 centres i un d’ells ha rebut dues visites externes.
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Taula 1. Centres i titulacions per universitat
Universitat

Centres

Títols

Universitat de Barcelona

5

7

Universitat Autònoma de Barcelona

6

8

Universitat Politècnica de Catalunya

3

10

Universitat Pompeu Fabra

2

10

Universitat de Girona

3

8

Universitat de Lleida

2

6

Universitat Rovira i Virgili

2

4

Universitat Ramon Llull

4

11

Universitat Oberta de Catalunya

2

9

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

2

3

Universitat Internacional de Catalunya

2

4

Universitat Abat Oliba CEU
Total

0

0

33

80

Taula 2. Membres dels comitès d’avaluació externa
Perfil de l’avaluador

Nombre

Presidents

25

Acadèmics

29

Professionals

23

Estudiants

26

Secretaris
Total avaluadors

12
115

Amb el propòsit d’explicar els processos de visites externes i d’acreditació, s’ha
organitzat la jornada L’acreditació de les titulacions universitàries oficials. Així
mateix, i per tal d’assegurar el bon funcionament dels comitès d’avaluació
externa i la coherència en l’aplicació dels criteris, AQU Catalunya ha organitzat
quatre jornades de formació per als avaluadors.
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S’han visitat 33 centres,
per avaluar 80 titulacions
universitàries oficials.

Qualitat docent

Acreditació
A partir de l’informe de visita externa, cada comissió específica per àmbit —Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques,
Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura, i doctorats— emet de forma col·legiada l’informe d’acreditació,
que pot ser favorable o desfavorable i que s’estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat
amb condicions i no acreditat.
A partir de l’informe d’acreditació, AQU Catalunya reconeix, per mitjà de l’emissió del certificat i el segell de qualitat
corresponent, les titulacions acreditades i acreditades amb excel·lència. 2

Acreditació favorable

Acreditació excel·lent

Acreditació amb dimensions

Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i AQU Catalunya acorden un pla de millora que
s’haurà d’implantar en un termini màxim de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, les titulacions hauran de presentar
un informe de seguiment que evidenciï els resultats de les accions implantades.
Durant el 2014 les universitats han presentat 42 sol·licituds d’acreditació. L’informe d’acreditació es tramet de forma oficial
a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu de l’acreditació de la titulació.

1.2. Verificació
Amb la verificació, l’Agència vol, entre altres qüestions, assegurar la qualitat en el disseny de les propostes de titulacions i
programes oficials de doctorat mitjançant un procés orientat a la millora.

2

El Consell de Direcció d’AQU Catalunya, en la sessió de 8 de juliol de 2014, ha aprovat la creació dels certificats i els segells de qualitat.
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AQU Catalunya ha realitzat l’avaluació prèvia de les propostes de graus, màsters i doctorats
de les universitats catalanes i ensenyaments artístics superiors (d’acord amb el conveni
subscrit amb el Departament d’Ensenyament) per a la seva implantació el curs 2014-2015,
que s’ha dut a terme d’acord amb el desplegament del Marc VSMA.
Les

universitats

catalanes

han

presentat

193

propostes de verificació de titulacions oficials: 27 de
grau, 104 de màster i 62 de doctorat. Respecte del
2013, s’ha produït una davallada moderada i el
nombre de sol·licituds s’ha situat en xifres similars a
les verificacions del 2012 (vegeu el gràfic 2). El 88%
del total de propostes s’han avaluat favorablement. Per nivell educatiu, el resultat

S’han presentat 193 noves
propostes: el 51% són
títols nous i el 49%,
reverificacions de títols
existents.

d’avaluacions favorables ha estat el següent: el 96% dels graus, el 88% dels
màsters i el 98% dels doctorats. Per tipologia de verificació, el 49% de les
avaluacions corresponen a reverificacions de títols i el 51%, a títols nous.

Gràfic 2. Propostes de verificació presentades
per nivell de titulació

Grau
14%
Doctorat
32%

Màster
54%
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Les taules següents mostren les sol·licituds de verificació de titulacions rebudes per ser implantades el curs 2014-2015.

Taula 3. Propostes de verificació presentades per universitat el 2014
UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

URL

UOC

UVicUCC

UIC

UAO

CEA3

Total

Graus

3

0

3

6

5

0

2

2

1

4

0

0

1

27

Màsters

16
40

10
19

12

11

13

5

8

13

4

3

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2
3

0

0

104
62

59

29

15

17

18

5

10

15

5

7

5

2

6

193

Doctorats
Total

Taula 4. Resultats del procés de v erificació per nivell educatiu (2014)
Favorables

Desfavorables

Desistides

Total

Percentatge
favorables

Grau

26

1

0

27

96%

Màster

91

11

2

104

88%

61

1

0

62

98%

178

13

2

193

92%

Doctorat
Total

Taula 5. Resultats del procés de verificació per comissió específica d’avaluació (2014)
Favorables

Desfavorables

Desistides

Total

Percentatge favorables

Arts i Humanitats
C. Socials i Jurídiques

20
40

3
9

1
0

24
49

67%
82%

Ciències
Ciències de la Salut

11
14

0
0

0
0

11
14

100%
100%

Enginyeria i Arquitectura
Programes de doctorat

32
61

0
1

1
0

33
62

97%
98%

178

13

2

193

92%

Total

Els gràfics següents mostren els resultats del procés de verificació de forma evolutiva i agregada de l’any 2011 al 2014.

3

CEA: centre d’ensenyament artístic superior.
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Gràfic 3. Evolució de les propos tes de verificació (2011 -2014)
9
15
20

2
13

19
246
8

178

174

18
47
2011

2012
Favorables

2013

Desfavorables

2014
Desistides

Gràfic 4. Resultats de l’avaluació de les propostes de verificació
per comissió específica d’avaluació (2011-2014)
Favorables

Desfavorables

16

13

40

6
2
2

4
12

174

66
Arts i
Humanitats

Desistides

Ciències
Socials i
Jurídiques

3
2
56
Ciències

1
3
53

102

Ciències de Enginyeria i
la Salut Arquitectura
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194

Doctorat
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Finalment, i preveient un canvi en l’estructura de les titulacions arran de l’aprovació del Reial decret 43/2015, de 2 de
febrer, pel qual l’estructura dels graus a l’Estat pot dissenyar-se entre 180 i 240 ECTS, AQU Catalunya ha aprovat les
Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia, l’objectiu de les quals és aprofitar
el procés d’avaluació previ del títol dissenyat a 240 ECTS i disminuir la intensitat de la verificació, centrant-la en els
aspectes nuclears del canvi d’estructura: competències, en cas que es modifiquin, i pla d’estudis.

1.3. Modificació
Pel que fa a les sol·licituds de modificació dels plans d’estudis implantats, l’any 2014 s’han rebut 105 propostes: 79 de grau
i 26 de màster. Aquesta xifra és un 9% superior a la del 2013 (n’hi va haver 96). Globalment, el 93% de les sol·licituds de
modificació han estat favorables: el 99% en el cas dels graus i el 77% en el dels màsters.

Gràfic 5. Propostes de modificació
presentades per nivell de titulació

Màster
24%

S’han presentat 105
propostes de modificació,
el 9% més que el 2013, el
93% de les quals han estat
favorables.

Grau
76%
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Les taules següents mostren les sol·licituds de modificació de titulacions rebudes per ser implantades el curs 2014-2015.

Taula 6. Propostes de modificació presentades per universitat el 201 4
UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

URL

UOC

UVicUCC

UIC

UAO

CEA

Total

Graus
Màsters

6
5

30
7

5
3

3
2

6
1

4
0

11
4

9
0

0
1

2
1

2
1

0
0

1
1

79
26

Total

11

37

8

5

7

4

15

9

1

3

3

0

2

105

Taula 7. Resultats del procés de modificació p er nivell educatiu ( 2014)
Favorables

Desfavorables

Desistides

Pendents

Total

Percentatge
favorables

Grau

78

0

0

1

79

99%

Màster

22

3

0

1

26

85%

100

3

0

2

105

95%

Total

Taula 8. Resultats del procés de modificació per comissió específica d ’avaluació (2014)
Favorables

Desfavorables

Desistides

Pendents

Total

Percentatge
favorables

Arts i Humanitats
C. Socials i Jurídiques

20
42

2
1

0
0

0
2

22
45

91%
93%

Ciències
Ciències de la Salut

11
12

0
0

0
0

0
0

11
12

100%
100%

Enginyeria i Arquitectura

15

0

0

0

15

100%

100

3

0

2

105

93%

Total
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Els gràfics següents mostren els resultats del procés de modificació de forma evolutiva i agregada de l’any 2011 al 2014.

Gràfic 6. Evolució de les propostes de modificació (2011 -2014)
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Gràfic 7. Evolució dels resultats de les pro postes de
modificació per comissió d’avaluació (2011-2014)
2
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1
8

163

50
Arts i
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32
Ciències
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Jurídiques
Favorables

Ciències

1
2
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54

Ciències de Enginyeria i
la Salut
Arquitectura

Desfavorables

21

2
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1.4. Seguiment
Des de l’any 2012, per encàrrec del Departament d’Ensenyament, AQU Catalunya, per mitjà de la Comissió específica
d’Arts i Humanitats de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la
modificació i l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors. Per dur a terme el seguiment
d’aquests ensenyaments, s’ha aplicat la Guia per al seguiment dels títols d’ensenyaments artístics
superiors (AQU Catalunya, 2013), que és una adaptació de la Guia per al seguiment de les
titulacions oficials de grau i màster a les especificitats dels ensenyaments artístics superiors. Com
a eina de suport en el càlcul dels indicadors docents per al seguiment dels ensenyaments artístics
superiors, AQU Catalunya ha elaborat el document Indicadors docents per al desenvolupament i
l’anàlisi dels ensenyaments artístics superiors.
L’any 2014 AQU Catalunya ha emès els informes de seguiment dels títols d’ensenyaments
artístics superiors verificats el 2013, i al novembre ha iniciat el seguiment dels ensenyaments
verificats el 2014. En total s’ha fet el seguiment de 21 titulacions (10 i 11 cada any,
respectivament).
Durant el 2014 s’ha actualitzat la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, amb l’objectiu d’alinear
el procés de seguiment amb el procés d’acreditació. Així, se substitueixen els informes de seguiment de titulacions per un
informe de seguiment a escala de centre, que presenta la mateixa estructura que l’autoinforme per a l’acreditació. L’informe
de seguiment de centre ha de recollir de manera transversal els aspectes que són comuns a totes les titulacions que s’hi
imparteixen, i ha d’incloure, per a cada titulació, una anàlisi valorativa sobre el desenvolupament i els resultats.

1.5. Certificacions temàtiques internacionals de titulacions (labels)
El Consell de Direcció ha aprovat el Marc per al posicionament d’AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat
(‘labels’), en el qual s’indica que l’Agència:


No impulsarà els labels de manera específica. D’aquesta forma, AQU no s’acreditarà com a agència certificadora
de labels específics, però sí que establirà els convenis necessaris per donar aquest servei conjuntament amb altres
agències reconegudes per l’ENQA que ofereixin els segells temàtics.



Donarà suport a totes aquelles universitats del sistema universitari català que optin per obtenir un label, amb la
màxima integració en el marc d’acreditació d’AQU Catalunya si compleixen determinades característiques. En
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conseqüència, AQU Catalunya no assumirà els costos addicionals de l’obtenció d’un label, més enllà de la
coordinació del procés integrat.


Reconeixerà la visita externa i els assoliments associats als labels obtinguts, sempre que segueixin criteris
equivalents als que figuren en el marc d’acreditació de titulacions d’AQU Catalunya.

Així mateix, s’han aprovat els criteris per al tractament de labels obtinguts directament per les universitats i la Guia
d’obtenció d’un ‘label’ per a graus i màsters, integrat en el procés d’acreditació d’AQU Catalunya.

2. Sistemes de garantia interna de la qualitat
2.1. Programa de certificació AUDIT
Amb els objectius d’establir les bases per a una certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que
s’han implantat als centres de totes les universitats catalanes com a conseqüència del programa AUDIT, d’obrir les portes
a un nou escenari de més autonomia universitària i confiança mútua entre
els diferents agents del sistema universitari català, i d’avançar-se al Projecte
de reial decret de creació i reconeixement d’universitats i centres
universitaris, en què es determina que per obtenir l’acreditació institucional
els centres universitaris han de comptar amb la certificació de la implantació
d’un SGIQ, el Consell de Direcció d’AQU Catalunya ha aprovat les Directrius
per a la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat i els seus
efectes sobre els processos del Marc VSMA, que han comportat una gran
simplificació en el procés d’avaluació de les memòries de verificació i

S’obre la possibilitat que
les facultats i escoles
certificades puguin
verificar i modificar de
manera autònoma les
seves pròpies titulacions.

modificació, atès que seran els mateixos centres els encarregats de
realitzar-les.
AQU Catalunya també ha aprovat la creació de la Comissió Específica de Certificació de la Implantació de SGIQ, la qual
té com a funcions la certificació dels sistemes i els procediments d’avaluació de la qualitat
de les universitats i els seus centres i dels centres d’ensenyament superior, i n’ha nomenat
els membres.
El Consell de Direcció ha aprovat el certificat i el segell que distingirà els centres
autoacreditats dels que no ho estan.
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2.2. Programa AUDIT-EAS
Les institucions han de disposar de polítiques i SGIQ dels programes formatius impartits, formalment establerts i
públicament disponibles. En aquesta línia, el Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya han treballat en el programa
AUDIT-EAS per a l’orientació i l’avaluació del disseny dels SGIQ dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics superiors.
El material metodològic que s’ha aplicat per a l’avaluació dels SGIQ ha estat la
Guia d’avaluació del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat dels
ensenyaments artístics superiors (AQU Catalunya, 2013). Aquest document és
una adaptació de la Guia d’avaluació del disseny del sistema de garantia interna
de la qualitat de la formació universitària, que té en compte el context dels

AQU Catalunya ha avaluat
el disseny dels SGIQ d’11
centres que imparteixen
ensenyaments artístics
superiors.

ensenyaments artístics superiors i suma l’experiència acumulada durant els anys
d’avaluació dels SGIQ de centres universitaris.
L’any 2014 AQU Catalunya ha avaluat el disseny dels SGIQ d’11 centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors
i, en un acte celebrat al Departament d’Ensenyament el 15 de juliol, s’han lliurat els informes previs. Els informes finals
d’avaluació està previst que s’emetin el primer semestre del 2015.

Taula 9. Avaluació del disseny dels SGIQ ( 2014)
Centre d’ensenyament artístic superior
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic Eòlia
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de disseny Felicidad Duce - LCI Barcelona
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de disseny IED
Escola Superior de Música de Catalunya
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session
Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música Taller de Músics
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música Liceu

24

Qualitat docent

3. Avaluadors i estudiants
AQU Catalunya, d’acord amb els estàndards habituals de referència, incorpora en els seus processos d’avaluació experts
externs, persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i estudiants, tenint en compte criteris
d’independència, objectivitat i absència de conflictes d’interessos.

3.1. Banc d’avaluadors
Els experts externs són seleccionats del banc d’avaluadors d’AQU Catalunya. Per formar-ne part i poder participar en els
processos d’avaluació de l’Agència, cal emplenar el model de currículum normalitzat, disponible al web, acceptar-ne les
condicions i enviar-lo per correu electrònic.
En els processos d’avaluació institucional que AQU Catalunya ha desenvolupat durant el 2014, hi han participat 186
avaluadors, dels quals el 39% eren externs al sistema universitari català. Pel que fa als processos d’avaluació del
professorat, s’ha comptat amb 207 experts.

Gràfic 8. Persones que han tramès el seu currículum
per incorporar-se al banc d’avaluadors, per perfil (2005-2014)

CV
professional
107
CV estudiant
66
CV
acadèmic;
584
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3.2. Estudiants
El 2014 s’han dut a terme cursos en assegurament de la qualitat per a l’estudiantat universitari, amb l’objectiu de reforçar
el paper que tenen en el procés ensenyament-aprenentatge i promoure la seva participació en els processos d’avaluació.
Concretament, el 22 i 29 de novembre s’ha realitzat a la Universitat de Barcelona el Curs de formació per a estudiants
universitaris en garantia de qualitat, organitzat conjuntament per Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes
(CEUCAT), la Universitat de Barcelona (UB) i AQU Catalunya. El curs ha estat adreçat als representants estudiantils, i
l’objectiu principal ha estat dotar-los d’eines i formació per tal que puguin participar en els processos de garantia de qualitat
interns de les universitats del sistema universitari català. Hi han assistit 20 estudiants.
Amb el mateix objectiu, el desembre s’han fet dos cursos: l’un a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on han assistit
10 estudiants, i l’altre a la Universitat de Girona (UdG), amb 9 estudiants.
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QUALITAT DEL PROFESSORAT
1. Avaluació del professorat prèvia als processos de selecció de les universitats
2. Avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió
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QUALITAT DEL PROFESSORAT

1. Avaluació del professorat prèvia als processos de selecció de les universitats
Per tal de ser admesos als processos de selecció per accedir com a professorat contractat de les universitats públiques
catalanes, les persones interessades han de disposar d’un informe favorable previ, en el cas de la categoria de professorat
lector, i d’una acreditació de recerca o de recerca avançada, per a les categories d’agregat i catedràtic, respectivament.4
La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i la Comissió d’Avaluació de la Recerca obren anualment
dues convocatòries d’avaluació per a cadascuna d’aquestes figures.

Totes les convocatòries
d’avaluació de professorat
s’han fet de forma
telemàtica a través de
l’Oficina Virtual de
Tràmits (OVT) de la
Generalitat de Catalunya.

Les universitats privades catalanes i AQU Catalunya tenen signat un conveni
amb l’objectiu que l’avaluació del professorat d’aquests centres s’inclogui en
els mateixos termes en els processos d’emissió dels informes previs de
professorat lector, de les acreditacions de recerca i de les acreditacions de
recerca avançada.
El 2014, totes les convocatòries d’avaluació de professorat s’han fet de forma
telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de
Catalunya. Aquest sistema ha permès simplificar els processos de les
sol·licituds, reduir els documents que la persona ha d’aportar i aprofitar les
eines tecnològiques de la plataforma, i això ha permès agilitar tot el procés.
A escala interna, s’ha implantat el NEXUS, una nova eina de gestió d’experts

que millora el procés d’avaluació.

4

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (articles 46, 47, 48 i 49).
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G r à f i c 9 . E v o l u c i ó d e l e s s o l ·l i c i t u d s d e p r o f e s s o r a t
lector, agregat i catedràtic (darrer quinquenni)
167

58

36

58

374

354

65
441

383
319

653

668

670

676

2010

2011

2012

2013

Favorables

Desfavorables

568

2014

Tancades sense resolució

1.1. Informes de professorat lector
Des de la posada en marxa de les emissions dels informes de professorat lector l’any 2003, s’han avaluat més de 6.600
expedients, dels quals el 60% han estat favorables. Tal com diu la llei, la figura de professorat lector obre les portes de la
carrera acadèmica per mitjà de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte
indefinit. Després de deu anys de convocatòries, s’ha considerat oportú fer una anàlisi sobre l’eficiència en l’emissió dels
informes de professorat lector (per al període 2003-2013). Els resultats de l’informe s’han presentat al Consell de Direcció
d’AQU Catalunya.
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Els resultats de les convocatòries de professorat lector avaluades el 2014 han estat els següents:

Taula 10. Segona convocatòria 20135 de professorat lector. Resultats 6
Àmbit de coneixement
Humanitats

TS
29

TSR
2

F
19

D
8

RE
0

RD
0

TF
19

TD
8

%F
70,4%

Ciències Socials
Ciències

67
14

9
0

27
13

24
1

1
0

6
0

28
13

30
1

46,6%
92,9%

Ciències de la Vida
Ciències Mèdiques

20
19

1
1

10
14

8
4

0
0

1
0

10
14

9
4

52,6%
77,8%

31
180

2
15

27
110

2
47

0
1

0
7

27
111

2
54

93,1%
66,7%

Enginyeria i Arquitectura
Total

Taula 11. Primera convocatòria 20147 de professorat lector. Resultat s
Àmbit de coneixement

TS

TSR

F

D

RE

RD

TF

TD

Humanitats
Ciències Socials

31
75

4
7

17
33

9
31

1
1

0
3

18
34

9
34

%F
62,9%
48,5%

Ciències
Ciències de la Vida

11
13

2
0

8
8

1
3

0
0

0
2

8
8

1
5

88,9%
61,5%

Ciències Mèdiques
Enginyeria i Arquitectura

27
50
207

1
5
19

14
35
115

9
8
61

0
1
3

3
1
9

14
36
118

12
9
70

53,9%
77,8%
61,2%

Total

5

6

Resolució ECO/15/2013, de 7 de gener.
TS: total sol·licituds; TSR: tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RE: recursos estimats; RD: recursos desestimats; RP: recursos

pendents; TF: total favorables; TD: total desfavorables; % F: percentatge de favorables sobre el total (sense comptar les tancades sense resolució).
7

Resolució ECO/1/2014, de 7 de gener.
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Gràfic 10. Evolució de les sol ·licituds de professorat lector
(darrer quinquenni)
7

16
257

32

9

207

10
159

137
123

379

349

2010

2011

Favorables

272

234

2012

2013

Desfavorables

277

2014

Tancades sense resolució

Gràfic 11. Sol·licituds de professorat lector per
àmbit de coneixement (2003-2013)
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Taula 12. Segona convocatòria 20148 de professorat lector. Sol·licituds rebudes
Àmbit de coneixement
Humanitats

Lector
47

Ciències Socials
Ciències

81
26

Ciències de la Vida
Ciències Mèdiques

15
33

Enginyeria i Arquitectura

38
240

Total

1.2. Acreditacions de recerca i de recerca avançada
Els resultats de les convocatòries avaluades el 2014 han estat els següents:

Taula 13. Segona convocatòria 20139 de professorat agregat. Resultats
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RE

RD

TF

TD

%F

Humanitats

25

1

15

6

0

3

15

9

62,5%

Ciències Socials

71

2

48

17

2

2

50

19

69,6%

Ciències

20

0

17

2

0

1

17

3

85,0%

Ciències de la Vida

21

1

12

7

0

1

12

8

60,0%

Ciències Mèdiques i de la Salut

32

3

12

13

1

3

13

16

41,4%

Enginyeria i Arquitectura

43

4

28

10

0

1

28

11

71,8%

212

11

132

55

3

11

135

66

65,7%

Total

8

Resolució ECO/1/2014, de 7 de gener.

9

Resolució ECO/1476/2013, de 27 de juny.
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T a u l a 1 4 . P r i m e r a c o n v o c a t ò r i a 2 0 1 4 10 d e p r o f e s s o r a t a g r e g a t . R e s u l t a t s
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RP

TF

TD

%F

Humanitats

34

2

19

7

6

19

13

59,4%

Ciències Socials

60

5

37

10

8

37

18

67,3%

Ciències

22

1

19

2

0

19

2

90,5%

Ciències de la Vida

25

2

16

4

3

16

7

69,6%

Ciències Mèdiques i de la Salut

46

6

14

22

4

14

26

35,0%

Enginyeria i Arquitectura
Total

40

3

27

8

2

27

10

73,0%

227

19

132

53

23

132

76

63,46%

Gràfic 12. Sol·licituds de professorat agregat
(darrer quinquenni)
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Resolució ECO/1810/2014, de 17 de juliol.
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Gràfic 13. Sol·licituds de professorat agregat per
àmbit de coneixement (2003-2013)
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T a u l a 1 5 . S e g o n a c o n v o c a t ò r i a 2 0 1 3 11 d e p r o f e s s o r a t c a t e d r à t i c . R e s u l t a t s
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RE

RD

TF

TD

%F

Humanitats

4

0

1

3

0

0

1

3

25,0%

Ciències Socials

18

0

12

2

1

3

13

5

66,7%

Ciències

7

0

6

1

0

0

6

1

85,7%

Ciències de la Vida

8

1

6

1

0

0

6

1

85,7%

Ciències Mèdiques i de la Salut

9

1

6

2

0

0

6

2

75,0%

Enginyeria i Arquitectura

15

1

10

1

2

1

12

2

71,4%

61

3

41

10

3

4

44

14

70,7%

Total

T a u l a 1 6 . P r i m e r a c o n v o c a t ò r i a 2 0 1 4 12 d e p r o f e s s o r a t c a t e d r à t i c . R e s u l t a t s
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RP

TF

TD

%F

Humanitats

7

0

3

2

2

3

4

42,9%

Ciències Socials

20

1

11

6

2

11

8

57,9%

Ciències

8

0

7

0

1

7

1

87,5%

Ciències de la Vida

2

0

1

1

0

1

1

50,0%

Ciències Mèdiques i de la Salut

8

1

3

2

2

3

4

42,9%

Enginyeria i Arquitectura

16

2

7

5

2

7

7

50,0%

61

4

32

16

9

32

25

56,1%

Total

11

Resolució ECO/1477/2013, de 27 de juny.

12

Resolució ECO/1811/2014, de 17 de juliol.
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Gràfic 14. Evolució de les sol ·licituds de pro fessorat catedràtic
(darrer quinquenni)
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G r à f i c 1 5 . S o l ·l i c i t u d s d e p r o f e s s o r a t c a t e d r à t i c p e r
àmbit de coneixement (2003-2013)
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T a u l a 1 7 . S e g o n a c o n v o c a t ò r i a 2 0 1 4 13 d e p r o f e s s o r a t a g r e g a t i c a t e d r à t i c . S o l ·l i c i t u d s
rebudes
Àmbit de coneixement

Agregat

Catedràtic

Humanitats
Ciències Socials

30
67

3
20

Ciències
Ciències de la Vida

14
8

4
5

Ciències Mèdiques
Enginyeria i Arquitectura
Total

26
34
179

5
12
49

1.3. Certificats de relació acadèmica amb altres institucions, previ s als
processos de selecció del PDI contractat
AQU Catalunya ha aprovat el procediment d’emissió del certificat de relació acadèmica amb altres institucions, previ als
processos de selecció del personal docent i investigador (PDI) contractat, que es basa en una sol·licitud ad hoc d’aquest
certificat per part de les universitats que ho considerin oportú, quan convoquin els processos de selecció de professorat
contractat i esdevinguin universitats “convocants”. Aquesta sol·licitud es regula per mitjà d’un conveni de col·laboració en
què es concreta el procediment, iniciat amb posterioritat al període de presentació de sol·licituds per al procés de selecció,
a través del qual la universitat demana a l’Agència la certificació de l’existència o no d’una relació acadèmica dels candidats
amb la universitat que ha convocat el procés i que no hagin obtingut el títol de doctor per part d’aquesta universitat.

1.4. Certificats d’avaluació de l’activitat docent
La certificació de l’activitat docent s’adreça al professorat que tingui l’acreditació de recerca i/o de recerca avançada emesa
per AQU Catalunya 14 i al PDI funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.15
El certificat d’activitat docent reconeix que l’activitat docent desenvolupada per la persona sol·licitant satisfà uns requisits
docents preestablerts i pot ser considerada per les universitats en els seus concursos d’accés.

13

Resolucions ECO/1810/2014 i ECO/1811/2014, de 27 de juny.

14

Resolució UNI/1239/2004, de 26 d’abril.

15

Resolució UNI/3130/2005, de 28 d’octubre.
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L’any 2014 s’han rebut 5 sol·licituds, de les quals 4 s’han resolt favorablement i 1 s’ha tancat sense resolució.

G r à f i c 1 6 . E v o l u c i ó d e l e s s o l ·l i c i t u d s d e
certificats d’avaluació de l’activitat docent (darrer quinquenni)

29

3

98

57

59

54

1
4
2010

2011
Favorables

2012

2013

2014

Tancades sense resolució

2. Avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió
L’assignació de complements retributius al PDI funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes es vincula a
l’avaluació dels mèrits individuals de docència, recerca i gestió.16

2.1. Mèrits de recerca
AQU Catalunya avalua directament els mèrits individuals de recerca a partir del procediment i dels criteris establerts, i té
signat un acord amb la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) pel qual reconeix les
avaluacions realitzades per aquesta comissió, positives o negatives, de l’activitat investigadora del professorat universitari
que ho hagi sol·licitat.

16

Decret 405/2006, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques
de Catalunya.

39

Qualitat del professorat

El 2014, seguint les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya, AQU Catalunya ha preparat i ha tramès a les
diferents institucions implicades les propostes de convenis per a l’avaluació del professorat interí.
Des de l’any 2011 el PDI funcionari i contractat que sol·licita l’avaluació dels mèrits de recerca pot demanar també
l’avaluació del tram de recerca i transferència de tecnologia.

T a u l a 1 8 . S e g o n a c o n v o c a t ò r i a 2 0 1 3 ( e x t r a o r d i n à r i a ) d e P D I f u n c i o n a r i 17 d e l e s u n i v e r s i t a t s
públiques. Resultats
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RP

TF

TD

%F

Humanitats

47

5

38

4

0

38

4

90,5%

Ciències Socials

36

12

22

1

1

22

2

91,7%

Ciències

21

6

15

0

0

15

0

100%

Ciències de la Vida

10

1

9

0

0

9

0

100%

Ciències Mèdiques i de la Salut

32

3

29

0

0

29

0

100%

Enginyeria i Arquitectura

41

3

38

1

0

38

1

100%

187

30

151

6

1

151

7

96,2%

Total

Taula 19. Convocatòria 2014 de PDI funcionari de les universitats públiques. Resultats
Àmbit de coneixement

T

TSR

F

D

RP

TF

TD

%F

Humanitats

60

1

56

2

1

56

3

94,9%

Ciències Socials

127

11

110

6

0

110

6

94,8%

Ciències

106

4

101

1

0

101

1

99,0%

Ciències de la Vida

31

0

31

0

0

31

0

100%

Ciències Mèdiques i de la Salut

76

3

73

0

0

73

0

100%

Enginyeria i Arquitectura

145

9

134

1

0

135

1

99,3%

545

28

505

10

1

506

11

97,9%

Total

17

Resolució ECO/1475/2013, de 27 de juny.
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G r à f i c 1 7 . E v o l u c i ó d e l e s s o l ·l i c i t u d s d ’ a v a l u a c i ó d e m è r i t s d e r e c e r c a d e l
PDI funcionari a les universitats públiques (darrer quinquenn i)
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G r à f i c 1 8 . S o l ·l i c i t u d s d ’ a v a l u a c i ó d e m è r i t s d e r e c e r c a d e l
PDI funcionari a les universitats públiques (2003 -2014)
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T a u l a 2 0 . C o n v o c a t ò r i a 2 0 1 4 d e P D I c o n t r a c t a t 18 d e l e s u n i v e r s i t a t s p ú b l i q u e s . R e s u l t a t s
Àmbit de coneixement

T

TSR

P

F

D

RE

RD

TF

TD

%F

Humanitats

55

4

0

33

5

4

9

37

14

64,7%

Ciències Socials

73

4

1

54

7

1

6

55

13

78,3%

Ciències

49

5

3

35

5

0

1

35

6

79,6%

Ciències de la Vida

34

0

0

32

1

0

1

32

2

94,1%

Ciències Mèdiques i de la Salut

29

3

1

20

5

0

0

20

5

76,9%

Enginyeria i Arquitectura

98

5

13

61

15

2

2

63

17

65,6%

338

21

18

235

38

7

19

242

57

74,1%

Total

18

Resolució ECO/2756/2013, de 20 de desembre.

42

Qualitat del professorat

G r à f i c 1 9 . E v o l u c i ó d e l e s s o l ·l i c i t u d s d ’ a v a l u a c i ó d e m è r i t s d e r e c e r c a d e l
PDI contractat a les universitats públiques (darrer quinquenni)
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G r à f i c 2 0 . S o l ·l i c i t u d s d ’ a v a l u a c i ó d e m è r i t s d e r e c e r c a d e l
PDI contractat a les universitats públiques (2007 -2014)
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Avaluació de trams de recerca mitjançant convenis
AQU Catalunya té signats diferents convenis per avaluar l’activitat investigadora del personal docent i/o investigador de
les universitats privades catalanes, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC, personal investigador) i la Universidad de Extremadura. Aquest any s’ha signat també conveni amb el
TecnoCampus Mataró-Maresme, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, i amb l’Escola Universitària Salesians de
Sarrià (EUSS), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els criteris i procediments són els mateixos amb què
s’avalua l’activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

Taula 21. Institucions amb les quals s ’ha signat un conveni per a l’avaluació dels trams de
r e c e r c a d e l s e u p r o f e s s o r a t . R e s u l t a t s 2 0 1 4 19
Institució
Universitats privades catalanes

TS
71

TSR
0

TF
49

TD
22

RP
2

UPC (avaluació del personal investigador)

3

0

2

1

1

INEFC

5

0

1

4

0

TecnoCampus Mataró-Maresme

3

0

3

0

0

Escola Universitària Salesians de Sarrià

13

0

11

1

1

Universidad de Extremadura

60

5

30

25

1

155

5

96

53

5

Total

2.2. Mèrits de docència i gestió
L’avaluació dels mèrits docents: manuals d’avaluació docent
Des de l’any 2003, AQU Catalunya treballa amb les universitats catalanes en el desenvolupament i l’aplicació de models
d’avaluació docent del seu professorat, amb l’objectiu de donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes
propis per gestionar la qualitat de l’activitat docent del professorat universitari i afavorir-ne el desenvolupament i el
reconeixement, d’acord amb els Estàndards europeus d’assegurament de la qualitat.
L’any 2013 les set universitats públiques catalanes van sol·licitar la renovació de l’acreditació dels seus manuals
d’avaluació docent. L’objectiu del nou procés d’acreditació ha estat avaluar el funcionament i l’aplicació dels processos

19

Resolució ECO/2756/2013, de 20 de desembre.
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d’avaluació dissenyats en els manuals d’avaluació docent de cada universitat. AQU Catalunya ha constituït tres comitès
d’avaluació externa, formats per dotze persones —acadèmics, responsables d’unitats tècniques i estudiants de les
universitats catalanes—, que han estat degudament formats per realitzar l’avaluació. Els comitès han fet una visita in situ
a les universitats per verificar el funcionament del seu manual, d’acord amb el que estableix la Guia per a l’acreditació del
procés d’avaluació docent contingut en els manuals d’avaluació docent. Fase d’avaluació externa (AQU Catalunya, 2014,
2a edició), i, finalment, el novembre, AQU Catalunya ha renovat fins al 31 de desembre de 2019 l’acreditació dels manuals
d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. 20
A més, durant el 2014, l’Agència ha certificat els informes d’avaluació dels mèrits docents del professorat que fan les
universitats públiques catalanes aplicant el model que recullen els seus manuals d’avaluació docent respectius.

Taula 22. Resultats de la convocatòria 2013 de certificació de l ’avaluació de mèrits de
docència
Sol·licitant
s
potencials
2.374

Total
sol·licitants

Percentatge
sol·licituds

Favorables

1.452

61,2%

1.361

Percentatge
favorables/
sol·licituds
93,7%

Desfavorables

33

Percentatge
desfavorables/
sol·licituds
2,3%

Percentatge
favorables/
potencials
57,3%

El nombre de sol·licitants potencials inclou professorat procedent de convocatòries anteriors amb opció a participar en la convocatòria 2013.

20

Resolució ECO/2574/2014, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la renovació de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les

universitats públiques catalanes.
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Gràfic 21. Evolució de l’avaluació dels mèrits de docència (darrer quinquenni)
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L’avaluació dels mèrits de gestió
Les universitats catalanes avaluen els mèrits individuals de gestió del seu professorat, funcionari i contractat, tot aplicant
les instruccions aprovades per AQU Catalunya i la Direcció General d’Universitats per a aquesta avaluació. Un cop el
professorat ha estat avaluat, la universitat tramet a l’Agència els informes d’avaluació perquè certifiqui que l’avaluació
segueix les instruccions esmentades.

Taula 23. Resultats de la convocatòria 2013 de certificació de l ’avaluació de mèrits de gestió
Trams avaluats

Favorables

Desfavorables

1r tram

2n tram

3r tram

4t tram

336

336

0

137

91

60

48

La informació que recull la taula fa referència a trams avaluats i no a persones.

46

Qualitat del professorat

Gràfic 22. Evolució de l’avaluació dels mèrits de gestió (darrer quinquenni)
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2.3. Projecte pilot d’avaluació de departaments
AQU Catalunya ha elaborat i aprovat la Guia per a l’avaluació de l’activitat de recerca dels departaments. Pla pilot. Aquesta
guia ha de permetre l’avaluació completa de l’activitat de recerca d’una universitat com a resultat de l’agregació de
l’avaluació individual dels seus departaments. El propòsit, a llarg termini, de les avaluacions és enfortir la universitat com
a organització de recerca d’alt nivell internacional.
El 2014 una universitat catalana ha demanat avaluar els seus departaments a partir de la metodologia establerta. Com que
es tracta d’un projecte pilot, aquesta universitat ha assumit els costos que implica aquesta avaluació.
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GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT
1. Sistema universitari català
2. Tallers, jornades i biblioteca
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GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

1. Sistema universitari català
1.1. Inserció laboral dels graduats universitaris
AQU Catalunya ha dut a terme la cinquena edició de l’enquesta d’inserció laboral a la població titulada de les universitats
catalanes. A l’enquesta, feta durant el primer trimestre del 2014, hi han participat els graduats dels antics cicles que van
finalitzar els estudis l’any 2009 (excepte els de Medicina, que són de l’any 2007) i els doctors que van acabar d’estudiar
els anys 2009 i 2010. Així mateix, i com a novetat d’aquesta edició, també s’han enquestat els graduats de màsters que
van finalitzar els estudis el 2010 i el 2011.
Els primers resultats de l’enquesta s’han presentat en la jornada El sistema universitari català, un motor d’ocupabilitat
diferencial, que ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona el 17 de juliol.
En aquesta cinquena edició s’han analitzat les respostes de 17.295 graduats d’una població de referència de 31.734 (55%
de resposta i error mostral del 0,51%) i de 2.107 doctors d’una població de 3.104 (69% de resposta i error mostral de
l’1,5%).
La principal conclusió d’aquest estudi és que el sistema universitari català és un motor d’ocupabilitat diferencial, perquè
els estudis universitaris milloren la inserció laboral (taxa d’ocupació del 85% en el cas dels graduats en els antics cicles i
del 93% dels doctors), redueixen el temps per trobar feina (en menys de tres mesos el 77% dels graduats en els antics
cicles ja estaven ocupats) i garanteixen una millor retribució (la retribució mitjana dels graduats en els antics cicles és de
gairebé 1.900 euros bruts al mes, i en el cas dels doctors és superior). A més, el sistema universitari català aconsegueix
millorar la valoració que fan els graduats de la formació rebuda, molt possiblement com a conseqüència de l’esforç que
han dut a terme les universitats per adaptar-se a l’Espai europeu d’educació superior (EEES), cosa que fa que més del
70% dels graduats i del 80% dels doctors diguin que repetirien els estudis si haguessin de començar de nou.
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El desembre de 2014 s’ha realitzat la jornada Què s’hauria de millorar en la formació dels doctors?, amb l’objectiu
d’analitzar quina ha estat la inserció laboral dels graduats de doctorat de les universitats catalanes segons els resultats
obtinguts de l’enquesta duta a terme aquest any i de plantejar possibles línies d’actuació que ajudin a millorar els
programes.
AQU Catalunya, en col·laboració amb les universitats catalanes, ha obert una convocatòria d’ajuts per valor de 35.000
euros que té per objecte perfeccionar el coneixement i el diagnòstic de la inserció laboral dels graduats universitaris, a més
de definir actuacions concretes que contribueixin a la millora dels estudis universitaris.
D’altra banda, s’ha posat a la disposició de la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes les bases
de dades dels estudis d’inserció laboral duts a terme fins ara (2001, 2005, 2008, 2011 i 2014), amb la intenció de fomentar
l’ús de la informació sobre inserció laboral de les persones amb educació superior.

1.2. Enquesta als ocupadors
L’Obra Social “la Caixa”, per mitjà del conveni que té amb la Generalitat de
Catalunya, ha finançat AQU Catalunya per dur a terme un estudi sobre la inserció
laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors. Aquest
estudi, que complementa l’enquesta triennal d’inserció laboral a les persones
graduades de les universitats catalanes, pretén donar informació a les universitats sobre quina és la percepció del mercat
laboral respecte de les competències i la formació universitària dels titulats. La finalitat és que les universitats puguin
desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i als programes formatius, i
acostar així la formació universitària i el mercat laboral.
Les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement,
Departament d’Empresa i Ocupació, Departament d’Ensenyament, Departament de Funció Pública i Departament de Salut)
s’han implicat fortament per impulsar aquest projecte, que ha de permetre també la comparació de les dades del sistema
universitari català en l’àmbit europeu, atès que l’enquesta recull les dimensions principals de l’estudi Eurobarometer survey
on Employers’ perception of graduate employability, que es va fer l’any 2010 als 27 estats de la Unió Europea.
La Comissió Científica del projecte Ocupadors (vegeu l’annex 1) ha estat la responsable de l’adaptació del qüestionari i de
la supervisió del disseny de la població i la mostra, i serà la responsable del disseny del guió dels focus groups que es
desplegaran al llarg del 2015 en la segona fase del projecte.
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En relació amb la metodologia, dins del projecte s’han elaborat quatre enquestes: una de genèrica per a les empreses
privades, una segona per al professorat de primària i secundària, una tercera per als cossos de l’Administració pública, i
una darrera per al sector sanitari.
Durant el 2014 s’han dut a terme totes les enquestes llevat de la del sector sanitari. Els primers mesos del 2015 està previst
finalitzar el treball de camp i al maig, fer la presentació dels primers resultats.

Taula 24. Enquestes realitzades durant el 2014
Model d’enquesta

Població

Resposta

Taxa de resposta

Error mostral

16.757

1.325

7,91%

2,64%

Funció pública

66

11

16,67%

27,74%

Ensenyament

2.822

281

9,96%

5,66%

Genèrica

1.3. Enquesta de satisfacció dels estudiants
AQU Catalunya va iniciar l’any 2012, juntament amb les universitats catalanes, la definició d’un instrument per recollir la
satisfacció dels estudiants després de la seva graduació. L’objectiu principal del projecte era disposar d’una enquesta que
permetés la recollida d’indicadors comuns sobre la satisfacció de la població graduada i facilitar, tant al sistema universitari
català com als responsables de les titulacions, informació per a la millora dels ensenyaments. L’instrument va ser
consensuat pel conjunt d’universitats catalanes, públiques i privades, per mitjà del grup de treball creat per AQU Catalunya
amb aquesta finalitat, i va ser aprovat per AQU Catalunya.
L’any 2013 es va iniciar la prova pilot amb l’objectiu de testar l’instrument i, posteriorment, fer una anàlisi de fiabilitat i
validesa externa del qüestionari. Hi participen el conjunt d’universitats catalanes, tant públiques com privades, i es va
passar l’enquesta a un total de 2.627 graduats dels 238 ensenyaments de grau seleccionats per les mateixes institucions.
El qüestionari té un total de 22 ítems que inclouen qüestions relacionades amb quatre blocs o dimensions: el
desenvolupament operatiu de la titulació (pla d’estudis, coordinació, volum de treball exigit, metodologia docent i avaluació
dels aprenentatges, tutoria), l’assoliment de competències, els serveis i equipaments i la satisfacció global.
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Atesa la previsió d’enquestes de satisfacció que necessita el sistema universitari català, s’ha constituït el Comitè Tècnic
d’Enquestes, que té per objectiu millorar la coordinació en els plantejaments, recollida i anàlisi de les dades de les diferents
enquestes que es desenvolupin i l’optimització dels recursos tècnics de les universitats i de l’Agència. Aquest comitè es va
constituir el 4 de desembre de 2014.

1.4. WINDDAT, indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi de les
titulacions
L’any 2012 AQU Catalunya va posar en funcionament el WINDDAT, un web públic
en què es mostren dades sobre demanda, nota de tall, places ofertes, taxa de
rendiment, etc., a partir de les quals els responsables universitaris poden elaborar
els seus informes de seguiment i comparar les dades del seu ensenyament amb la
resta dels que s’ofereixen a Catalunya.
Durant el 2014 s’ha treballat en una nova versió del web per tal de millorar-ne el
disseny i les funcionalitats, i també per simplificar el nombre d’indicadors.
WINDDAT ha rebut, l’any 2014, 1.021 visites.

2. Tallers, jornades i biblioteca
Les jornades i els tallers de reflexió i debat que organitza AQU Catalunya, adreçats principalment a la comunitat
universitària i a l’Administració catalanes, són espais d’intercanvi de coneixement amb l’objectiu d’impulsar i aprofundir la
cultura de la qualitat i la millora contínua del sistema universitari català.

L’acreditació de les titulacions universitàries oficials
Sala d’actes de l’Edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici A, Campus de la UAB, 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - 28 d’abril de 2014
L’objectiu de la jornada ha estat doble: d’una banda, difondre les accions de simplificació que AQU Catalunya ha dut a
terme pel que fa als processos de verificació, modificació i seguiment i, de l’altra, explicar els processos de visites externes
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i d’acreditació que s’han iniciat durant el 2014. Hi han participat més de 363 persones, principalment vicerectors,
responsables de titulacions, acadèmics i personal tècnic de les universitats i de l’Agència.

Presentació dels resultats de la cinquen a enquesta d’inserció laboral
Aula Magna de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona - 9 de juliol de 2014
L’objectiu de la jornada ha estat presentar els resultats de la cinquena edició de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats
de les universitats catalanes, estudi triennal impulsat pels consells socials i les universitats privades i coordinat per
AQU Catalunya. S’ha presentat l’anàlisi dels resultats de l’enquesta als graduats dels antics cicles universitaris (antigues
llicenciatures, diplomatures, enginyeries...) i als doctors, com també les dues publicacions que recullen aquests resultats:
Universitat i treball a Catalunya 2014 i La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes.
El mateix dia de la jornada es va convocar una roda de premsa per presentar els resultats al mitjans de comunicació.
Hi han participat 156 persones, que provenien dels consells socials, els vicerectorats, els consells d’estudiants, les borses
de treball, els grups de recerca, la Direcció General d’Universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya, el Departament
d’Ensenyament, Foment del Treball, la Cambra de Comerç, l’Obra Social “la Caixa”, els sindicats i el Cercle d’Economia.

La qualitat, un instrument per a la internacionalització de les titulacions
universitàries catalanes
Auditori de l’Edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya, plaça d’Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona - 7 d’octubre
de 2014
La internacionalització i l’assegurament de la qualitat de les titulacions universitàries són estratègies que, de manera
creixent, apareixen connectades. Totes dues presenten diversitat d’aproximacions i d’interrelacions; per això aquest taller
ha pretès iniciar un procés de reflexió sobre com l’assegurament de la qualitat pot reforçar les estratègies
d’internacionalització de les titulacions universitàries.
El taller ha tingut tres objectius:


Conèixer les estratègies d’impuls de les economies basades en el coneixement i de captació d’estudiants
universitaris que s’estan desenvolupant a escala mundial.
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Identificar les estratègies d’internacionalització que les institucions universitàries i les titulacions poden seguir.



Analitzar els instruments en l’àmbit de la qualitat universitària que AQU Catalunya pot posar a l’abast de les
universitats per tal d’acompanyar les estratègies d’internacionalització de les titulacions del sistema universitari
català.

Hi han participat 138 persones, principalment responsables de les titulacions universitàries oficials; vicerectors
responsables de la qualitat i dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions; vicerectors
responsables de la internacionalització de les universitats; responsables de les unitats tècniques de qualitat, i responsables
de les oficines de relacions internacionals de les universitats.

Què s’hauria de millorar en la formació dels doctors?
Auditori del Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, carrer de Roc Boronat, 138, 08018
Barcelona - 17 de desembre de 2014
El 2014 s’ha dut a terme la tercera enquesta a les persones doctorades de les universitats catalanes per conèixer la qualitat
de la inserció laboral en el mercat de treball. Després d’analitzar les dades de l’enquesta i la seva evolució, s’ha organitzat
una jornada amb els principals responsables de la formació dels doctors per plantejar possibles línies d’actuació que ajudin
a millorar els programes de doctorat. Durant la jornada s’han plantejat les qüestions següents:


Com es pot millorar la qualitat i la satisfacció de la formació?



Com es pot millorar la internacionalització dels programes de doctorat?



Com es pot millorar l’ocupació dels doctors?

Així mateix, s’ha presentat la Guia de seguiment dels programes de doctorat com a eina per a la millora de la formació.
Hi han participat 107 persones, principalment responsables de les escoles de doctorat de Catalunya, coordinadors dels
programes de doctorat, vicerectors responsables de la qualitat, la recerca i la internacionalització de les universitats
catalanes, i responsables de les unitats tècniques de qualitat.

Biblioteca d’AQU Catalunya
S’han dut a terme les accions següents a la biblioteca d’AQU Catalunya:
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Actualització del fons de la biblioteca digital, amb la realització de les diverses fases del procés (selecció, descripció
i publicació a l’entorn web).



Descatalogació dels documents sense vigència de la biblioteca física, per mitjà del sistema de gestió Millennium.



Assessorament per a l’elaboració d’una proposta d’avaluació per presentar a la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental d’una de les sèries de documents de l’Agència.
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INTERNACIONALITZACIÓ
1. Suport a la internacionalització del sistema universitari català
2. Relacions institucionals
3. Projectes internacionals
4. Altres activitats
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INTERNACIONALITZACIÓ

1. Suport a la internacionalització del sistema universitari català
1.1. Reflexió sobre la internacionalització
Per mitjà del taller de reflexió La qualitat, un instrument per a la internacionalització de les titulacions universitàries
catalanes, AQU Catalunya ha volgut analitzar, conjuntament amb les universitats catalanes, les eines específiques
d’assegurament i de millora de la qualitat adreçades a acompanyar les estratègies del sistema universitari català en el seu
posicionament internacional.

1.2. L’acreditació de qualitat de centres docents internacionals per a la
cooperació i la mobilitat acadèmica
Ateses les diferents peticions d’avaluacions internacionals que AQU Catalunya rep, l’Agència ha aprovat les Directrius per
a la creació de l’acreditació de qualitat de centres docents internacionals per a la cooperació i la mobilitat acadèmica.
L’objectiu d’aquestes directrius és oferir la possibilitat d’obtenir una acreditació d’AQU Catalunya per a aquells centres
docents internacionals dels quals es constati una qualitat mínima, que tinguin interès a col·laborar i/o intercanviar estudiants
amb el sistema universitari català i que n’assegurin la capacitat. Les directrius fixen un procés de dues fases: la primera,
de diagnosi, incorpora un informe valoratiu pel qual es determina si el centre pot passar a la segona fase; i la segona, de
visita externa, que podrà concloure amb un resultat de centre acreditat (per un període de sis anys), acreditat amb
condicions (per un període temporal que al cap de tres anys s’hauria de validar) o no acreditat. Els centres que superin
aquesta avaluació obtindran un certificat i un segell de qualitat.
AQU Catalunya ha aprovat una nova versió de la Guia d’avaluació dels centres externs al sistema universitari de Catalunya,
per tal d’adaptar-la a les directrius, i a la qual s’ha incorporat un apartat sobre la mobilitat d’estudiants d’aquests centres.
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2. Relacions institucionals
2.1. INQAAHE
La International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE) és una associació internacional amb més de 250 organitzacions que
treballen en l’assegurament de la qualitat de l’educació superior, la major part
de les quals són agències de qualitat. Des de l’octubre de 2013, i per un període
de dos anys, AQU Catalunya n’exerceix el secretariat, després de ser
seleccionada pel Consell de Direcció de la xarxa. Durant l’any 2014 s’han
realitzat les activitats següents:

Gestió de convocatòries anuals / projectes


Beques per a estudiants del curs en assegurament de la qualitat ofert pel LH Martin Institute for Higher Education



Leadership and Management de la University of Melbourne.
Ajuts per a l’elaboració d’articles de recerca, que es publicaran al Quality in Higher Education Journal.



Candidatures per acollir el Fòrum 2016 (esdeveniment biennal de la INQAAHE).



Eleccions a la presidència i al Consell de Direcció.

Suport al Consell de Direcció


Organització, coordinació, documentació i gestió de les reunions del Comitè Executiu (abril de 2014, Barcelona),
el Consell de Direcció i l’Assemblea General (maig de 2014, Tallinn, Estònia).



Elaboració i tramesa de l’informe trimestral d’anàlisi d’activitat del web www.inqaahe.org.

Suport als membres


Coordinació del procés d’incorporació de nous membres.



Manteniment de la pàgina web.



Elaboració i tramesa del butlletí electrònic trimestral.



Gestió de sol·licituds d’alineament amb els Guidelines for Good Practice (MQA, Malàisia; QAA, Regne Unit).
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Coordinació de dues sol·licituds d’avaluació externa d’acord amb els Guidelines for Good Practice (QQA,



Bahrain; CNED, Xile).
Preparació de les llistes de distribució del Quality in Higher Education Journal.

Gestió econòmica


Revisió i modificació del pressupost del 2014 i elaboració de la proposta de pressupost del 2015.



Planificació, gestió, obertura, execució, seguiment i tancament de la comptabilitat financera i analítica. Dipòsit
dels comptes anuals del 2013 a New Zealand Authorities i elaboració dels informes financers trimestrals i anual.



Facturació anual, tresoreria (comptes bancaris i plataforma de pagaments en línia), gestió interna de cobrament
als membres, amb la regularització del deute acumulat, i gestió de comptes a pagar.



Desenvolupament i implantació de l’aplicació informàtica de programari lliure de gestió comptable i plataforma de
cobraments en línia (TPV Virtual CatalunyaCaixa).



Renovació de llicències informàtiques.

2.2. ENQA
AQU Catalunya és membre de ple dret de l’European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA) des que es va fundar l’any 2000. El director tècnic de l’Àrea
d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya, Josep Grifoll, ha ocupat la vicepresidència de
l’associació fins al 16 d’octubre de 2014, data en què ha finalitzat també el seu mandat com a
membre del Consell de Direcció, vigent des del 2008.
Padrig Walsh, director de l’agència irlandesa Quality and Qualifications, ha estat renovat com
a president de l’associació. El Consell de Direcció de l’ENQA s’ha renovat amb la incorporació
dels directors executius de la QAA (Regne Unit) i la FIBAA (Alemanya).
AQU Catalunya ha representat l’ENQA a les reunions del BFUG (grup de seguiment de Bolonya), concretament en l’àmbit
de la internacionalització.
També s’ha representat l’ENQA en el projecte d’avaluació de la qualitat dels programes Erasmus Mundus que ha dut a
terme de manera pilot la Comissió Europea per mitjà de l’EACEA.
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2.3. ECA
AQU Catalunya es va integrar l’any 2010 a l’European Consortium for Accreditation in Higher
Education (ECA), que té per objectiu el reconeixement mutu de les decisions d’acreditació i
d’assegurament de la qualitat. L’ECA desenvolupa les seves activitats mitjançant grups de treball.
Cadascun d’aquests grups està format per representants dels organismes membres del consorci.
AQU Catalunya coordina el grup de treball de l’ECA sobre l’acreditació de titulacions i programes
conjunts. Aquest grup ha iniciat els treballs per presentar un projecte europeu que explori l’acreditació de programes
universitaris conjunts en un entorn de liberalització dels processos d’avaluació. S’entén que els diferents estats membres
de l’EEES estaran oberts a reconèixer les acreditacions d’aquests programes, amb independència de quina agència inclosa
a l’EQAR hagi estat la coordinadora del procés d’avaluació.

3. Projectes internacionals
AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou accions conjuntes amb
institucions d’educació superior, altres agències i organismes tant nacionals com internacionals. Els projectes a escala
internacional en què l’Agència participa se centren i es desenvolupen en els àmbits següents:


Internacionalització del sistema universitari de Catalunya.



Innovació, mitjançant el desenvolupament internacional de criteris i directrius, processos i altres dimensions
relacionades amb l’assegurament de la qualitat.



Cooperació, amb l’objectiu de compartir i connectar els models d’assegurament de la qualitat català i europeu amb
altres sistemes d’educació superior.



Benchmarking, mitjançant la identificació de referents internacionals que facilitin l’anàlisi de la qualitat de
l’ensenyament superior a Catalunya.

3.1. Internacionalització
L’aplicació de mecanismes d’assegurament extern de la qualitat específicament dissenyats per a activitats
d’internacionalització ha de facilitar les estratègies de les universitats catalanes en aquest àmbit.
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CeQuInt (en curs, iniciat el 2012)
Certificate for Quality of Internationalisation del Programa d’Aprenentatge Permanent. Projecte coordinat per
l’NVAO per al desenvolupament de les bases per a uns procediments que permetin la certificació de la
internacionalització de les universitats europees.
AQU Catalunya ha coordinat el procés d’avaluació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Pompeu Fabra. El resultat de l’avaluació ha estat positiu, cosa que ha permès que el centre avaluat
obtingui el certificat. És important remarcar que aquest certificat està considerat d’excel·lència.
Universitat participant: Universitat Pompeu Fabra, que actua com a receptora del servei.

ERANET-MUNDUS (2011-2015) / ERANET-PLUS (2012-2016)
Erasmus Mundus ERANET-MUNDUS / ERANET-PLUS. Projectes coordinats per la Universitat de Barcelona per
tal d’afavorir la mobilitat i els vincles entre universitats de Rússia i de la Unió Europea.
AQU Catalunya és membre associat al consorci responsable del desenvolupament del projecte, coordinat per la
Universitat de Barcelona. L’objecte de treball d’aquest projecte és el desenvolupament de sistemes de garantia de
la qualitat referits a la mobilitat acadèmica.
Universitat participant: Universitat de Barcelona, que actua com a coordinadora del projecte.

Conveni de col·laboració amb ASIIN
Per tal d’explorar la possibilitat de compaginar les avaluacions de titulacions amb l’obtenció d’altres
reconeixements, AQU Catalunya ha signat un conveni amb l’agència ASIIN d’Alemanya.
Aquest conveni ha permès que, experimentalment, a Catalunya s’hagi posat en pràctica un procés d’avaluació
externa conjunta entre les dues agències.
Universitat participant: Universitat Politècnica de Catalunya.
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3.2. Innovació
IMPALA (Lifelong Learning Programme) (en curs, iniciat el 2013)
Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology
and Application of a Formative Transdisciplinary Impact Evaluation.
AQU Catalunya participa, com a soci del consorci, en aquest projecte, que té per objectiu analitzar l’impacte dels
processos reals adreçats a l’assegurament extern de la qualitat a les institucions d’educació superior. Això es fa
establint equips de treball Agència-universitat i tenint en compte diferents aproximacions de l’avaluació externa,
des de la institucional fins a la de programes, a quatre països diferents (Alemanya, Finlàndia, Romania i Catalunya).
Universitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona, com a soci del projecte.

ENQA WORKING GROUP ON IMPACT OF QA (en curs, iniciat el 2012)
AQU Catalunya coordina un grup de treball de l’ENQA, on hi ha representants de vint agències europees, per tal
d’identificar de quina manera l’assegurament de la qualitat té un impacte en l’educació superior: des de l’impacte
en la millora docent fins a l’articulació de noves polítiques en el sector, passant per la gestió dels ensenyaments.
Aquest grup ha treballat en la identificació dels objectius i les missions de les agències i les possibilitats de mesurar
l’impacte per mitjà dels objectius. També ha definit les potencials àrees d’impacte dels processos d’assegurament
extern de la qualitat. Tanmateix, ha constatat la complexitat de mesurar l’impacte dels processos, atesa la diversitat
de contextos i la confluència d’altres polítiques i estratègies que poden també influir en la millora de la qualitat de
l’ensenyament superior.
El grup té previst finalitzar els treballs enguany amb la publicació d’un document sobre l’estat de la qüestió i
formulant diferents recomanacions sobre la matèria.
En aquest grup de treball, hi han participat vint agències de dotze països diferents.
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3.3. Cooperació
En el camp de la garantia de la qualitat, la col·laboració amb agents de l’àmbit universitari externs a la Unió Europea, tant
en àrees en via de desenvolupament com en zones de ràpida expansió, genera espais per a l’intercanvi de coneixements
i oportunitats per identificar noves interpretacions del concepte de qualitat universitària.

ISLAH (en curs, iniciat el 2013)
Instruments of Support of Labor Market and Higher Education. Coordinat pel consorci italià AlmaLaurea, el projecte
ISLAH té com a objectiu establir dos observatoris nacionals, al Marroc i a Tunísia, amb els currículums de la
població graduada, per facilitar l’intercanvi d’informació entre el sistema d’educació superior i les necessitats del
mercat laboral.
L’Agència és membre del consorci responsable del desenvolupament de l’ISLAH. Hi comparteix bones pràctiques
i l’experiència en l’establiment d’indicadors d’inserció laboral.

EQuAM (en curs, iniciat el 2012)
Enhancement of Quality Assurance Management in Jordanian Universities. Projecte que coordina la Universitat de
Barcelona i que té per objectiu fomentar el sistema de gestió de la qualitat de les universitats de Jordània. Un dels
impactes d’aquest projecte és millorar la cooperació acadèmica entre Europa i Jordània.
AQU Catalunya hi participa com a soci i comparteix bones pràctiques en matèria d’assegurament de la qualitat.

PACAgro (en curs, iniciat el 2014)
Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia, coordinat per l’Escola Superior
d’Agricultura de Nitra (Eslovàquia).
L’objectiu principal d’aquest projecte TEMPUS és la constitució d’una agència d’avaluació especialitzada en la
garantia de la qualitat per als programes que ofereixen les facultats i escoles universitàries d’agricultura de tota la
Federació Russa.
Un aspecte interessant d’aquest projecte és la participació molt activa del sector professional i empresarial, que té
la voluntat de tenir una presència formal en el funcionament de l’agència esmentada. Si bé és un projecte impulsat
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per les universitats i els sectors professionals, també rep el suport del govern federal, atesa la posició estratègica
del sector agropecuari rus.
Els objectius específics són els següents:


El desenvolupament d’estàndards i de procediments per a l’acreditació de programes públics agrícoles
(Aps) en línia amb els ESG de l’ENQA.



La creació de l’Agència per a l’Acreditació de Programes Públics Agrícoles.



El reconeixement d’aquesta agència a Rússia i a escala internacional.

AQU Catalunya hi participa com a soci i part experta en la gestió de processos de garantia externa de la qualitat.
Universitat participant: Universitat de Lleida, com a soci del projecte.

ASEAN-QA (2011-2014)
Programa de l’ENQA que té per objectiu assegurar i millorar la qualitat dels programes d’estudi i facilitar el
reconeixement de crèdits i graus a partir d’uns principis de garantia de qualitat i uns estàndards, mitjançant
l’intercanvi d’experiències.
AQU Catalunya ha participat en el projecte en representació de l’ENQA i ha cooperat amb experts del Deutscher
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) i de la conferència de rectors d’Alemanya en el procés de formació de
personal de les agències dels països de l’ASEAN. També ha participat en la realització de dues avaluacions de
programes universitaris en aquesta regió.
El grup que gestionava aquest projecte ha acordat desenvolupar un programa de formació semipresencial per a
responsables d’unitats tècniques de qualitat a les universitats de la regió de l’ASEAN. Aquest projecte serà
coordinat per la Universitat de Potsdam i el DAAD, i AQU Catalunya hi prendrà part en representació de l’ENQA.
Així mateix, l’experiència acumulada en aquesta regió ha permès que l’ENQA, juntament amb altres socis, hagi
format un consorci seleccionat per finançar-se mitjançant el programa EU-SHARE. AQU Catalunya representarà
l’ENQA en aquest projecte que té per objectiu compartir l’experiència europea en l’establiment de l’EEES a la regió
de l’ASEAN, que també cerca establir una àrea comuna d’ensenyament superior.
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3.4. Benchmarking
Aquest àmbit de treball està adreçat a ampliar la disponibilitat de referents d’avaluació de caire internacional quantitatius i
qualitatius. Així mateix, permet fer prospectiva sobre l’evolució dels indicadors de qualitat, tant en contextos geogràfics
propers com llunyans.

ENQA QUALITY PROCEDURES PROJECT (4th edition)
AQU Catalunya coordina la quarta edició de l’enquesta QPP, que ha estat centrada en la internacionalització dels
processos d’assegurament de la qualitat en l’EEES. Aquesta enquesta, que inclou totes les agències que són
membres de l’ENQA, ha de permetre identificar quin és el grau d’internacionalització de les agències, tant pel que
fa als processos que duen a terme en el seu territori natural com als que desenvolupen en altres territoris.
L’enquesta inclou aspectes referents a les perspectives que tenen les agències sobre el possible desenvolupament
d’un mercat europeu d’assegurament de la qualitat, els riscos associats a la mateixa internacionalització o els
recursos que esmercen les agències a millorar el seu grau d’internacionalització.
El grup gestor del projecte està constituït per AQU Catalunya i per les agències d’Àustria (AQ), França (CTI),
Lituània (SKVC) i el Regne Unit (QAA).

KP3 Group
AQU Catalunya forma part del grup KP3 que analitza com s’han de configurar les agències d’assegurament de la
qualitat en l’ensenyament superior a partir dels estàndards i directrius europeus. El treball d’aquest grup també
servirà per articular un nou model d’avaluació internacional de les agències que són membres de ple dret de
l’ENQA.

4. Altres activitats
AQU Catalunya va presentar el model europeu d’assegurament extern de la qualitat en la Conferència ASEM (Asia Europe
Meeting), que, en l’àmbit de l’ensenyament superior, va tenir lloc a Kuala Lumpur i que preparava els treballs per a la
trobada de ministres de Cultura a Jakarta.
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AQU Catalunya ha estat convidada per l’agència sueca UKÄ per tal de presentar els treballs que es duen a terme en el
marc del projecte QPP, en relació amb els processos d’internacionalització de l’assegurament extern de la qualitat i de la
posició de les agències en un marc de treball no estrictament restringit a les fronteres nacionals.
L’Agència ha participat en novè Fòrum Europeu d’Assegurament de la Qualitat (EQAF), titulat Changing education – QA
and the shift from teaching to learning, i que ha tingut lloc del 13 al 15 de novembre de 2014 a la Universitat de Barcelona.
L’EQAF, esdeveniment anual coorganitzat per l’EUA (European University Association), l’ENQA, l’EURASHE (European
Association of Institutions in Higher Education) i l’ESU (European Students Union), és la conferència europea sobre
l’assegurament de la qualitat de l’educació superior que reuneix els agents clau d’aquest àmbit (institucions d’educació
superior, agències de qualitat i estudiants). Es tracta d’una plataforma única de trobada i intercanvi d’experiències des d’on
seguir i anticipar els desenvolupaments europeus en matèria d’assegurament de la qualitat en l’educació superior.
AQU Catalunya ha acollit la visita de tècnics de l’agència d’avaluació de Croàcia (ASHE) el 17 i 18 de setembre, per tal
d’observar els processos d’avaluació desplegats per AQU Catalunya, i ha mantingut reunions d’intercanvi d’experiències
amb les agències de Noruega (NOKUT), Dinamarca (The Danish Accreditation Institution) i Lituània (SKVC).
AQU Catalunya ha participat també, en representació de l’ENQA, en el primer Stakeholders Forum de l’European Institute
of Innovation & Technology.
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DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMUNICACIÓ

1. Pla estratègic d’AQU Catalunya
El 2014, atenent la necessitat d’elaborar un nou pla estratègic, AQU Catalunya ha treballat en la
seva definició, partint de la valoració de l’execució del Pla estratègic 2009-2012, de l’anàlisi DAFO
interna i de les sessions de treball també internes per definir els nous objectius per a cadascun
dels eixos establerts.
El Pla estratègic 2015-2018 ha estat elaborat en quatre fases: planificació del projecte, recollida
de la informació, elaboració de l’esborrany i revisió externa per part del Govern de Catalunya, dels
màxims responsables de les universitats catalanes, dels membres de les comissions d’avaluació i
assessores d’AQU Catalunya i d’antics directius de l’Agència. Finalment, el Consell de Direcció de l’Agència l’ha aprovat
el 15 de desembre de 2014.
La novetat principal d’aquest segon Pla estratègic d’AQU Catalunya és que parteix d’una missió i d’una visió general que
defineix quin és el model català d’avaluació i de millora de la qualitat que desitgem. El Pla es desglossa, simplificant
l’anterior, en els sis eixos estratègics següents: qualitat institucional, qualitat del professorat, generació i transferència de
coneixement, internacionalització, direcció estratègica i organització interna.
El Pla estratègic 2015-2018 s’ha redactat amb simplicitat i concreció, i engloba un conjunt d’idees potents per a la millora
del sistema universitari català i, en paral·lel, de la mateixa Agència. Concretament, el Pla persegueix assegurar la qualitat
tècnica de les activitats, tenir en compte i incorporar —si és possible— les millors pràctiques internacionals, incrementar
la implicació de les universitats en les activitats de l’Agència, i augmentar la visibilitat d’AQU Catalunya entre els diferents
grups d’interès, sense perdre rigor.
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2. Òrgans de govern i d’avaluació
El Consell de Direcció d’AQU Catalunya s’ha reunit per supervisar les actuacions de l’Agència, aprovar-ne la memòria
anual i l’avantprojecte de planificació d’activitats i de pressupost, i revisar els processos de verificació, modificació,
seguiment i acreditació.
Així mateix, ha aprovat el Pla estratègic 2015-2018, les Directrius per a la certificació del sistema de garantia interna de la
qualitat i els seus efectes sobre els processos del Marc VSMA, el Marc per al posicionament d’AQU Catalunya respecte
dels segells temàtics de qualitat (‘labels’), l’acord per concretar la participació de les universitats catalanes en el projecte
d’avaluació de la inserció laboral des de la perspectiva dels ocupadors, la planificació de les visites externes del 2015, les
Directrius per a la creació de l’acreditació de qualitat de centres docents internacionals per a la cooperació i la mobilitat
acadèmica, la creació dels certificats i segells de qualitat d’AQU Catalunya i les seves condicions d’ús, el procediment
d’emissió del certificat de relació acadèmica amb altres institucions, previ als processos de selecció del PDI contractat, i la
creació de preus per a la prestació de determinats serveis i activitats.
La Comissió d’Avaluació de la Qualitat s’ha reunit per ser informada i supervisar els treballs que s’han dut a terme en
relació amb l’avaluació de les titulacions oficials del sistema universitari català i el calendari d’avaluació dels pròxims anys.
Ha aprovat els documents següents:


Marc per al posicionament d’AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat (‘labels’)



Criteris per al tractament de ‘labels’ obtinguts directament per les universitats



Guia per a l’obtenció d’un ‘label’ per a graus i màsters, integrat en el procés d’acreditació d’AQU Catalunya



Directrius per a la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat i els seus efectes sobre els processos
del Marc VSMA



Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster



Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia



Difusió dels informes de visita externa i proposta d’acreditació



Acord de creació de la Comissió Específica de Certificació de la Implantació de Sistemes de Garantia Interna de
la Qualitat



Guia per a l’avaluació de l’activitat de recerca dels departaments. Pla pilot



Guia per a l’avaluació dels centres externs
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La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador s’ha reunit per supervisar les tasques realitzades per les
comissions específiques, adequar els criteris d’algunes comissions específiques i aprovar les convocatòries i els criteris
d’avaluació del professorat lector i col·laborador.
La Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha reunit per supervisar les tasques dutes a terme per les comissions
específiques, millorar aspectes del procés d’avaluació i aprovar les convocatòries i els criteris d’avaluació de la recerca i
de la recerca avançada.

3. Òrgans assessors
La Comissió d’Estudiants treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d’avaluació
d’AQU Catalunya, assessora l’Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre l’estudiantat, i participa en
l’elaboració d’estudis d’interès per a aquest col·lectiu. L’any 2014 ha iniciat el procés de renovació dels seus membres, i
està previst que els nomenaments es facin el primer semestre del 2015.

4. Universitats catalanes i agents socials
AQU Catalunya ha mantingut diferents reunions amb representants de les universitats catalanes i dels agents socials.
Cal remarcar la participació del director d’AQU Catalunya en les diferents comissions del Consell Interuniversitari de
Catalunya, a les quals assisteix per tractar de temes en què l’Agència, directament o indirectament, hi intervé: Comissió
de Programació i Ordenació Acadèmica, Comissió de Personal Acadèmic i Conferència General.
També cal destacar la intensa activitat amb els vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i l’ordenació acadèmica
per tractar de la posició, els criteris i la guia d’AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat; de les directrius
per a la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat; dels criteris per a l’avaluació de dimensions addicionals
en el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster (desenvolupament i inserció professionals, recerca i
internacionalització); de les directrius i la guia per al seguiment de les titulacions universitàries; del posicionament de les
universitats i d’AQU Catalunya en relació amb el requisit d’acreditació d’una tercera llengua per tal d’obtenir un títol
universitari; de les directrius per a la creació de l’acreditació de qualitat AQU Catalunya de centres docents internacionals
per a la cooperació i la mobilitat acadèmica; de la proposta d’integració dels Erasmus Mundus en el procés d’acreditació;
de les visites externes de titulacions oficials per a la seva acreditació el 2015; de la proposta de difusió dels informes de
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visita externa i de la proposta d’acreditació; de la proposta de la creació dels segells de qualitat d’AQU Catalunya i de les
seves condicions d’ús; de les directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia, i
de la guia per al seguiment dels doctorats.
Així mateix, s’ha organitzat una trobada entre el director d’ANECA, Rafael van Grieken, i els vicerectors de les universitats
catalanes per a la presentació del conveni entre AQU Catalunya i ANECA per a l’acreditació en el segell EUR-ACE®.
També s’han realitzat reunions i contactes periòdics amb els secretaris dels consells socials i els interlocutors de les
universitats privades, per fer el seguiment de l’enquesta d’inserció laboral.

5. Comunicació
Publicacions
AQU Catalunya ha editat una quinzena de publicacions, que corresponen al material metodològic dissenyat per als
diferents processos d’avaluació de l’Agència, fullets informatius i la Memòria d’activitats 2013 (vegeu l’annex 3).

Web
El web d’AQU Catalunya és l’instrument principal de comunicació de les activitats de l’Agència,
que s’ha mantingut actualitzat.
L’any 2014 s’ha impulsat la revisió dels continguts del web i s’han plantejat propostes de millora
en la llegibilitat i l’estructura de menús. També s’ha incorporat l’enllaç al Twitter corporatiu de
l’Agència.
S’ha consolidat el nombre de visites al web per sobre de les 130.000 (7,14% més que l’any
anterior), i els documents han registrat més de 51.000 accessos (xifra molt similar a l’obtinguda
durant el 2013). Els més consultats han estat els relacionats amb els processos d’avaluació del professorat universitari.
El WINSUC, l’aplicació específica implantada el 2011 per a la publicació dels informes d’avaluació externa dels programes
de formació i de les institucions, conté, fins ara, 1.614 informes (l’any 2013 n’hi havia 630). L’objectiu d’aquesta aplicació
és complir amb els estàndards de transparència i publicitat recollits als Estàndards i directrius per a l’assegurament de la

72

Direcció estratègica i comunicació

qualitat en l’Espai europeu d’educació superior (ENQA, 2005). L’accés als informes de les titulacions de grau, màster i
doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l’accés als informes dels centres i
les universitats es pot fer per nom o per universitat. El nombre de visites que el 2014 ha rebut el portal d’informes
d’avaluació ha estat de 16.647.
També s’ha treballat per dissenyar els continguts i la imatge del web Estudis Universitaris de Catalunya, que té com a
objectiu, d’acord amb els estàndards de l’ENQA, fer visibles els resultats de les visites externes i de l’acreditació de les
titulacions universitàries oficials. En aquest web, que aprofitarà sinergies del WINDDAT i el WINSUC, està previst publicarhi els segells i certificats de qualitat aconseguits per les titulacions, els informes d’avaluació, els resultats de l’avaluació de
les titulacions per a cadascuna de les dimensions, i alguns indicadors d’accés, rendiment i satisfacció disponibles al
WINDDAT.

elButlletí
S’han produït els sis números d’elButlletí corresponents —núm. 70 a 75—, publicació
periòdica trilingüe d’AQU Catalunya que té per objectiu ampliar informació sobre les activitats
i els projectes que duu a terme i recollir l’opinió de les persones que hi participen. Al final del
2014, igual que a la pàgina web, s’ha incorporat l’enllaç al Twitter corporatiu de l’Agència
Els butlletins s’han fet arribar a les 6.200 persones que hi estan subscrites.

Twitter
El 19 de setembre AQU Catalunya ha obert un compte corporatiu a Twitter, amb la finalitat de comunicar de manera més
directa les activitats que duu a terme, i també de compartir informacions d’altres agències i entitats relacionades amb la
qualitat en l’educació superior, la inserció laboral o altres informacions que es considerin interessants per als seus
subscriptors.
Durant l’últim quadrimestre del 2014 el Twitter d’AQU Catalunya ha obtingut 369 seguidors i s’han fet 74 tuits. A més, hi
ha hagut 84 retuits dels tuits publicats.
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Mitjans de comunicació
El 26 de juliol de 2014 s’han presentat els resultats de la cinquena enquesta d’inserció laboral als mitjans de comunicació,
en una roda de premsa a la seu d’AQU Catalunya.
Durant el 2014 s’han generat 19 citacions en els mitjans de comunicació escrits (vegeu l’annex 3).
A més, durant l’any el president i el director de l’Agència han estat entrevistats per diferents mitjans:


Participació del president a la taula rodona del programa Els
matins de TV3 (19/03/2014). Ha parlat sobre les decisions
dels estudiants a l’hora de decidir el seu futur universitari, amb
motiu de la inauguració del Saló de l’Ensenyament. El
president ha explicat l’entrada al mercat laboral dels graduats,
fent referència als estudis que elabora AQU Catalunya cada
tres anys, i ha fet esment de la necessitat de reduir la gran
quantitat de títols d’especialització que hi ha actualment en el
sistema universitari català.



Entrevista del director al programa Notícies en xarxa, l’espai
informatiu matinal de La Xarxa de Comunicació Local
(12/03/2014), amb motiu de la inauguració del Saló de
l’Ensenyament. El director ha parlat sobre la tasca que està
duent a terme l’Agència per conèixer la inserció laboral dels graduats universitaris, i també de l’esforç que estan
realitzant les universitats per millorar els estudis i l’orientació dels seus estudiants vers l’àmbit professional.



Entrevista del director a La Vanguardia (12/06/2014) per parlar sobre els criteris han de tenir en compte els joves
a l’hora d’escollir els estudis universitaris i com aquests estudis influeixen sobre les seves possibilitats.



Entrevista del president al programa 8 al dia de 8tv (10/07/2014) per parlar sobre els resultats de la cinquena
enquesta d’inserció laboral de les universitats catalanes.
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Gràfic 23. Evolució de les citacions en premsa (darrer quinquenni)
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ORGANITZACIÓ INTERNA
1. Rendició de comptes i qualitat interna
2. Tecnologies de la informació i la comunicació
3. Recursos humans
4. Gestió econòmica i comptable
5. Activitat jurídica
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ORGANITZACIÓ INTERNA

1. Rendició de comptes i qualitat interna
AQU Catalunya desenvolupa les seves activitats a partir d’una planificació anual que aprova el Consell de Direcció. Aquest
document concreta el pla estratègic de l’Agència en activitats i projectes. Les activitats realitzades i els resultats obtinguts
es recullen a la memòria d’activitats anual, també aprovada pel Consell de Direcció. L’any 2014 s’ha finalitzat i publicat la
Memòria d’activitats 2013.

1.1. Sistema de gestió de la qualitat i de seguretat de la informació
En línia amb la política de qualitat i de seguretat de la informació, aprovada el 2011, s’ha potenciat la implantació de la ISO
27001 (per a la seguretat de la informació) i la LOPD (Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal),
amb l’objectiu d’aconseguir la certificació ISO 27001 al principi de l’any 2015.
Durant el 2014 s’ha treballat amb la metodologia d’anàlisi i gestió de riscos, i s’han implantat gairebé tots els controls
necessaris per garantir la disponibilitat, confidencialitat i autenticitat de tots els actius d’informació d’AQU Catalunya. Fites
rellevants dins d’aquest projecte han estat la valoració del risc de tots els actius d’informació, l’elaboració d’un pla de
continuïtat d’AQU Catalunya i la potenciació de les bones pràctiques per a l’ús dels recursos informàtics tant per part del
personal d’AQU Catalunya com dels avaluadors.
La implantació de la gestió de la seguretat de la informació s’ha dut a terme integrant-se totalment dins dels processos de
gestió de la qualitat interna. D’aquesta manera, el Consell de Direcció ha aprovat la Política de qualitat i seguretat de la
informació, i el Comitè de Qualitat i Seguretat de la Informació ha aprovat el Manual de qualitat i seguretat de la informació.
Internament s’han revisat i millorat la meitat dels procediments que formen part del sistema de gestió de la qualitat i la
seguretat de la informació.
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D’altra banda, AQU Catalunya ha superat satisfactòriament l’auditoria externa de seguiment del certificat del sistema de
gestió segons la norma ISO 9001:2008, realitzada per l’entitat certificadora Applus. El procés d’avaluació de la qualitat
universitària, que inclou l’avaluació institucional i l’avaluació del professorat universitari, constitueix l’abast de la certificació.
A l’informe de l’auditoria externa, cal remarcar l’absència de no-conformitats i la valoració molt positiva de la tasca feta
durant l’any.
D’altra banda, i en el marc de col·laboració amb les agències estatals, AQU Catalunya:


Ha ampliat el conveni marc de col·laboració amb Unibasq per a l’establiment de mecanismes de cooperació i
d’intercanvi d’experiències en els camps de l’avaluació de la qualitat, la certificació i l’acreditació, signat el 23 de
juny de 2011. Així, durant l’any 2014, AQU Catalunya ha donat suport tècnic i assessorament a l’agència basca
en la implantació d’un sistema de garantia interna de la qualitat.



Ha realitzat l’auditoria interna del sistema de garantia de qualitat de l’ACSUCYL, l’agència de Castella i Lleó, i un
tècnic d’aquesta agència ha participat en l’auditoria interna d’AQU Catalunya.

2. Tecnologies de la informació i la comunicació
En l’àmbit de la informàtica de gestió, AQU Catalunya ha desplegat les accions següents:


NEXUS. S’ha implantat la nova aplicació a l’Agència i s’hi ha incorporat el conjunt de millores tecnològiques i
funcionals respecte de l’anterior sistema Gesta. S’han migrat els continguts del Gesta al NEXUS, s’ha format tot
el personal afectat, especialment de l’Àrea de Professorat i Recerca, i s’han iniciat les primeres convocatòries de
professorat amb el nou sistema realitzant les millores i els ajustos necessaris. Addicionalment, s’han iniciat els
desenvolupaments per digitalitzar el sistema d’aportacions d’informes valoratius.



Extranet d’avaluació del professorat. S’ha implantat la nova extranet i s’han iniciat les primeres avaluacions, que
han incorporat totes les millores desenvolupades i han repercutit directament en tots els membres de les diferents
comissions, especialment els secretaris i els presidents.



Mòdul de facturació. S’ha desenvolupat i implantat el nou mòdul de facturació dels experts, cosa que ha permès
millorar la informació i el detall de les factures i ha facilitat la gestió de les factures i les liquidacions de despeses
generades a partir de les activitats que AQU Catalunya realitza amb els seus col·laboradors.
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Mòdul d’estadístiques. S’ha desenvolupat i integrat en el NEXUS el sistema de consultes i estadístiques,
especialment de l’activitat de l’avaluació del professorat i dels avaluadors i experts.



Avalua. S’ha consolidat l’Avalua com a eina per a l’avaluació de títols i centres universitaris, incorporant-hi els
programes de verificació, modificació, seguiment i acreditació de títols, el programa AUDIT i les visites a centres.
S’ha migrat l’històric de dades cap a la nova plataforma i s’ha fet una actualització de la plataforma incorporant-hi
un seguit de millores orientades a l’activitat dels avaluadors i dels gestors.



WINDDAT. S’ha dissenyat la nova versió, tot incorporant-hi millores en el disseny i l’accés als indicadors, i també
facilitant la comparativa entre universitats i preparant l’opció de més idiomes.



Sol·licitud d’acreditacions a través de l’EACAT. S’ha implantat un nou tràmit telemàtic per tal que les universitats
realitzin les sol·licituds d’acreditació de les titulacions universitàries a través de l’EACAT (extranet de les
administracions catalanes).



Portal EUC. S’ha definit i dissenyat el portal Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), i s’ha treballat per a la
integració dels indicadors amb el WINDDAT.



Diagnosi dels departaments. S’han elaborat els informes i els indicadors associats per a l’anàlisi dels departaments
de les universitats públiques de Catalunya.



Enquestes. S’ha participat en la generació i la difusió de resultats de les enquestes d’inserció laboral, de satisfacció
d’estudiants i d’orientadors.

En l’àmbit de la informàtica de sistemes, s’han dut a terme les accions següents:


ISO27001. S’han documentat normatives i procediments per a la implantació de la norma ISO27001 i s’han
implantat mesures de seguretat alineades amb la protecció dels sistemes d’informació. S’han establert les
normatives referents a l’ús dels recursos informàtics per part del personal d’AQU Catalunya i dels col·laboradors i
experts. També s’ha avançat en la formalització de la gestió dels sistemes informàtics d’AQU Catalunya.



Noves infraestructures. S’ha instal·lat i configurat una nova cabina de discos i un nou tallafocs.
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Nous sistemes. S’ha implantat i configurat el nou sistema de videoconferències, un nou sistema de virtualització
de servidors i l’eina per compartir fitxers amb l’exterior (cloud).



S’ha donat suport a la Unitat d’Administració en el desenvolupament de la base de dades per gestionar els recursos
humans de l’Agència.



S’han dut a terme les actualitzacions necessàries per mantenir les infraestructures tecnològiques completament
actualitzades, segures i dimensionades, i s’ha donat suport als usuaris d’AQU Catalunya (incidències, dubtes i
sol·licituds).
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3. Recursos humans
3.1. Plantilla
Incloent-hi el director, la plantilla de l’Agència, el 31 de desembre de 2014, estava formada per 44 persones —33 dones i
11 homes—, amb una mitjana d’edat de gairebé 39,5 anys, de les quals 26 tenen un contracte fix, 14 un contracte
d’interinitat, 1 té un contracte temporal d’obra i servei, i 2 tenen contractes temporals d’interinitat per substitució.

Gràfic 24. Evolució de la plantilla d ’AQU Catalunya (darrer sexenni)

El 42% de la plantilla ocupa llocs de treball corresponents a tècnic superior.
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Gràfic 25.
categoria

Plantilla

d’AQU

Catalunya

per

Per tal de cobrir determinades baixes per maternitat i malaltia i per donar suport a projectes finançats externament,
l’Agència s’ha acollit al que estableix l’Acord de Govern de 23 de desembre de 2013, sobre contenció de plantilles i
limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic. En el punt 6.b estableix que “en les entitats del sector públic [...] no requeriran autorització
les contractacions de personal laboral d’interinitat per substitució i les contractacions corresponents a promocions o
processos de mobilitat interna”. Així mateix, no requereixen autorització les contractacions que estan finançades amb
recursos externs.
Els llocs de treball proveïts temporalment, per tipologia de contracte, han estat els següents:


Contracte d’interinitat per substitució d’una tècnica de gestió (2.1), per cobrir diferents permisos relacionats amb
la maternitat a l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat i a la Unitat de Planificació i Comunicació, del 10/02/2014 al
05/01/2015.



Contracte d’interinitat per substitució d’una auxiliar administrativa (4.2), per cobrir una baixa per malaltia a Recepció
i registre, del 10/02/2014 al 14/03/2014.
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Contracte d’acumulació de tasques d’una tècnica superior (1.1) a l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat, amb motiu,
entre d’altres, de l’inici del projecte Ocupadors, del 10/03/2014 al 31/07/2014 i de l’1/09/2014 al 8/10/2014.



Contracte d’obra i servei d’una tècnica superior (1.1), per fer tasques de suport en el projecte Ocupadors a l’Àrea
d’Avaluació de la Qualitat, del 9/10/2014 al 30/11/2014.



Contracte d’acumulació de tasques d’un tècnic superior (1.1) a l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat, per a l’anàlisi de
dades i la redacció de l’informe de l’enquesta d’acadèmics, el suport en la preparació de la base de dades de
l’enquesta als ocupadors i el suport en l’elaboració de documents tècnics del projecte, de l’1/10/2014 al 31/10/2014.



Contracte d’interinitat per substitució d’una tècnica superior (1.1), per cobrir una baixa per malaltia de llarga durada
en el projecte UNEIX, del 23/10/2014 al 4/02/2015.



Contracte d’interinitat per substitució d’una auxiliar administrativa (4.2), per cobrir una baixa per malaltia a Recepció
i registre, del 21/11/2014 al 24/11/2014.

Els convenis amb universitats catalanes per a estudiants en pràctiques, que han estat integrades com a suport a les
diferents àrees i unitats de l’Agència, han estat els següents:


Convenis amb la Universitat Pompeu Fabra com a suport al sistema de garantia interna de qualitat i seguretat, des
del 17/03/2014 fins a l’11/02/2015.



Conveni amb la Universitat de Barcelona com a suport a l’assessoria jurídica, des del 17/06/2014 fins a l’actualitat.



Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra com a suport en recursos humans a la Unitat d’Administració, des de
l’1/10/2014 fins a l’actualitat.

Així mateix, a partir de la dotació econòmica procedent de l’assumpció del secretariat de la INQAAHE (50.000 dòlars/any),
s’ha realitzat un contracte d’obra i servei, amb categoria de tècnica de gestió, per tal d’assumir la comptabilitat i la gestió
d’aquesta associació durant els temps que l’Agència n’assumeixi el secretariat.
Durant l’any, AQU Catalunya ha tingut el suport d’un coordinador d’innovació i desenvolupament metodològic i ha disposat
de dos assessors.
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3.2.

Retribucions

AQU Catalunya ha aplicat l’article 28.22 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2014, el qual estableix que en l’exercici del 2014 “es redueixen, de manera temporal, les retribucions anuals en un
import equivalent a una paga extraordinària, en els termes i les condicions acordats pel Govern l’any 2013 i sens perjudici
que el Govern pugui adoptar mesures correctores en consonància amb el que estableixen l’article 33.5 i la disposició
addicional vuitena. La retribució per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, pugui correspondre al personal a què
fa referència aquest article per la seva condició prèvia de funcionari o funcionària s’ha d’abonar en els termes i les quanties
que siguin aplicables”.
Pel que fa a l’estat de la demanda presentada per conflicte col·lectiu contra AQU Catalunya per la Federació de Serveis
Públics de la UGT de Catalunya en relació amb l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, que es va concretar en la supressió de la paga
extraordinària, el dia 14 de juny de 2013 es va dur a terme l’acte de conciliació sense avinença, qüestió que va quedar
pendent de judici. El 17 de febrer de 2014 va tenir lloc el judici i el 10 de març AQU Catalunya va rebre la sentència que
estimava la demanda presentada i l’obligava a abonar als treballadors la part proporcional de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012 (la part meritada fins al 15 de juliol de 2012). AQU Catalunya, seguint les indicacions de Funció
Pública, va informar de la seva intenció de recórrer la sentència. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 23
d’octubre de 2014, va desestimar el recurs presentat per AQU Catalunya i, seguint les instruccions de la Generalitat de
Catalunya, l’Agència va tornar a presentar un recurs de cassació per unificació de la sentència, que el dia 17 de novembre
de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no va acceptar a tràmit. La sentència, doncs, va esdevenir ferma. El
2015 s’ha fet efectiva una part de la paga extraordinària del 2012, ja que s’han aplicat els criteris de la Comissió de
Retribucions i Despeses de Personal que estableix que s’ha de minorar segons els termes previstos en els Acords de
Govern de 28 de febrer i de 29 de maig de 2012.

3.3.

Formació

S’ha desenvolupat el Pla de formació per al 2014, per reforçar les competències i els coneixements del personal per al
desenvolupament correcte de les tasques assignades.
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L’any 2014 s’han dut a terme 38 activitats formatives. Així mateix, l’Agència s’ha acollit a les bonificacions de formació del
personal rebudes de la Fundación Tripartita per un import de 6.340,25 euros, que suposa el 100% del crèdit disponible.
A l’inici del mes de juny s’ha constituït un grup de treball amb persones de diferents àrees i unitats de l’Agència, per a la
simplificació del procediment de formació. El projecte finalitzarà durant el 2015.

3.4.

Prevenció de riscos

Al llarg de l’exercici, s’han desenvolupat les actuacions corresponents en matèria de prevenció de riscos laborals i s’han
realitzat les accions necessàries pel que fa a la vigilància de la salut del personal de l’Agència. Derivat del nou trasllat de
la seu d’AQU Catalunya, i atès que a l’edifici on s’ubica la nova seu de l’Agència estan instal·lades altres empreses, AQU
Catalunya participa en el Comitè de Coordinació Empresarial per tal d’establir les bases de col·laboració en matèria de
prevenció de riscos laborals.

4. Gestió econòmica i comptable
L’exercici econòmic 2014 s’ha caracteritzat per ser un any en què AQU Catalunya ha estat treballant en un marc de reducció
pressupostària (minoració del 20% de les transferències corrents de la Generalitat respecte del 2009) i amb un increment
continuat i creixent de l’activitat d’avaluació de titulacions. Tot i això, i després d’aplicar un seguit de mesures de contenció
de la despesa i de cerca de nou finançament extern, el pressupost 2014 s’ha tancat en equilibri.
El mes d’abril ha tingut lloc l’auditoria econòmica corresponent a l’exercici 2013, realitzada per l’empresa externa Pleta
Auditores, l’informe de la qual ha estat presentat al Consell de Direcció de data 2 d’abril de 2014. Cal destacar que
l’auditoria no ha observat cap excepció en els comptes d’AQU Catalunya.
L’Agència ha realitzat les rendicions de comptes periòdiques a la Direcció General de Política Financera, a la Intervenció
General, a la Direcció General d’Universitats i a la Secretaria General del Departament d’Economia i Coneixement, com
també a la Sindicatura de Comptes.
A l’inici del mes de juny s’ha constituït un grup de treball intern, per a la simplificació dels diferents processos en matèria
de Gestió Econòmica i l’adaptació de l’Agència a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
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electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i a l’Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre,
sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya. El projecte finalitzarà durant el 2015.

4.1.

Liquidació del pressupost

Taula 25. Ingressos 2014
Drets reconeguts. Ingressos
Taxes, venda de béns i serveis

Pressupost inicial

Ingressos liquidats

84.557,28

172.205,51

Transferències corrents
Ingressos patrimonials

2545.498,42
76,32

2.628,363,98
0,96

Variació d’actius financers
Total

62.316,15
2.692.448,18

62.316,16
2.862.886,61

Pressupost inicial

Obligacions liquidades

1.660.306,81

1.664.063,81

968.225,21

1.312.210,24

100,00

13,49

1.500,00

9.040,00

62.316,16

89.335,23

2.692.448,18

3.074.662,77

Taula 26. Despeses 2014
Obligacions reconegudes. Despeses
Remuneracions de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Total
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El resultat negatiu de la liquidació del pressupost 2014 s’ha de corregir per l’aplicació dels romanents finalistes 2013
aprovats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, el resultat pressupostari és el
següent:

Taula 27. Resultat pressupostari 2014
Concepte

Imports

Liquidació pressupost 2014

-211.776,16

Romanents finalistes 2013 autoritzats

309.251,62

Romanents finalistes a aplicar el 2015

-92.591,95

Resultat pressupostari 2014

4.883,51

La despesa aplicada en la liquidació del pressupost de despesa a cadascun dels eixos estratègics ha estat la següent:

Taula 28. Despeses definitives sense el cost del personal i dedicació d ’hores del personal a
cada eix
Eix estratègic

Import en euros

Dedicació en hores

Qualitat docent

283.044,01

12.671

Qualitat del professorat

198.165,02

6.315

Generació de coneixement

308.867,43

6.879

24.628,83

4.043

Direcció estratègica i comunicació

120.594,30

4.062

Organització interna

470.205,88

25.368

1.410.598,96

59.338

Internacionalització

Total
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Taula 29. Despeses definitives incorporant -hi el cost del personal a cada eix
Eix estratègic

Import en euros

Percentatge sobre el pressupost

Qualitat docent

638.387,17

21%

Qualitat del professorat

375.261,70

12%

Generació de coneixement

501.780,82

16%

Internacionalització

138.009,97

4%

Direcció estratègica i comunicació

234.508,27

8%

Organització interna

1.186.714,84

39%

Total

3.074.662,77

100%

5. Activitat jurídica
Algunes de les activitats d’AQU Catalunya es concreten mitjançant la signatura del conveni oportú que delimita l’abast de
l’activitat que s’ha de realitzar, o bé amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de les
resolucions dels òrgans pertinents, que informen de les convocatòries d’avaluació. Els edictes informen sobre l’emissió de
les avaluacions d’aquests òrgans (vegeu l’annex 4). Tota l’activitat jurídica la ratifica el Consell de Direcció de l’Agència.
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ANNEXOS
Annex 1. Membres
Annex 2. Participació en actes i relacions institucionals
Annex 3. Recull de publicacions i aparicions als mitjans de comunicació
Annex 4. Recull legislatiu
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ANNEX 1. MEMBRES

ÒRGANS DE GOVERN
Presidència
El president o presidenta és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament
competent en matèria d’universitats, entre personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit universitari, per un període de
quatre anys, renovable. Li són pròpies, entre d’altres, les funcions de vetllar per l’assoliment dels objectius fixats, exercir
la representació institucional d’AQU Catalunya i informar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya sobre les
activitats de l’Agència.


Josep Joan Moreso Mateos (Universitat Pompeu Fabra)

Consell de Direcció
El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern d’AQU Catalunya i pot actuar en Ple o en Comissió Permanent. Les
funcions principals que exerceix són l’aprovació del pla d’activitats, del pressupost, de la memòria anual i dels reglaments
d’ordre intern, i també l’avaluació periòdica de l’activitat de l’Agència.


Josep Joan Moreso Mateos (president d’AQU Catalunya)



Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)



Ferran Sancho Pifarré (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)



Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)



Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)



Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona)
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Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)



Francesc Xavier Grau (rector de la Universitat Rovira i Virgili) fins al 26/05/2014



Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili) des del 27/05/2014



Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)



Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)



Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Pere Alavedra Ribot (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)



Salvador Alemany Mas (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)



Alícia Granados Navarrete (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 28/04/2014



Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona) des del 29/04/2014



Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)



Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)



Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)



Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)



Anton Valero Solanellas (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)



Enric Argullol Murgadas (acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra) fins al 25/06/2014



Gemma Rigau Oliver (acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 25/06/2014



Maria Pau Ginebra Molins (acadèmica de la Universitat Politènica de Catalunya)



Esther Giménez-Salinas Colomer (acadèmica de la Universitat Ramon Llull) des del 25/062014



Josep Eladi Baños Díez (acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra) des del 25/06/2014



Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats)



Josep Maria Martorell Rodon (director general de Recerca)



Maria Lluïsa Hernanz Carbó (presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya)
fins al 25/06/2014



Joan Nogué Font (president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya) des del
25/06/2014



Joan Rodés Teixidor (president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya) fins al 25/06/2014



Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya) des del 25/06/2014



Martí Casadesús Fa (director d’AQU Catalunya)
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Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya)

Comissió Permanent


Josep Joan Moreso Mateos (president d’AQU Catalunya)



Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)



Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)



Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)



Anton Valero Solanellas (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)



Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya)



Lluís Jofre Roca (director general d’Universitats)



Martí Casadesús Fa (director d’AQU Catalunya)



Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya)

Direcció
El director o directora assumeix la Direcció d’AQU Catalunya i la representació plena del Consell de Direcció en relació
amb l’execució dels acords que aquest òrgan adopti. El director o directora és designat per la persona titular del
departament competent en matèria d’universitats, escoltat el Consell de Direcció, per un període de quatre anys,
prorrogable per dues vegades. Li són pròpies, entre d’altres, les funcions de dirigir, organitzar, gestionar i inspeccionar els
serveis de l’Agència d’acord amb les directrius del Consell de Direcció, executar i fer complir els acords del Consell de
Direcció i de la seva Comissió Permanent, i tenir la representació legal d’AQU Catalunya.


Martí Casadesús Fa (Universitat de Girona)
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ÒRGANS D’AVALUACIÓ
Comissió d’Avaluació de la Qualitat
La CAQ és un òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya i té atribucions en l’avaluació institucional de la qualitat
dels ensenyaments, les activitats, els serveis i la gestió i en el camp de la certificació i l’acreditació institucional de títols,
centres i sistemes enfocats cap al nou EEES, com també en la valoració de mèrits individuals docents del professorat. Així
mateix, vetlla per l’aplicació correcta del conjunt d’instruments i de processos d’assegurament de la qualitat que AQU
Catalunya efectua a escala institucional, i també per la seva projecció i millora, alhora que facilita la cooperació i l’intercanvi
amb altres institucions d’àmbit estatal i internacional.
La CAQ ha dut a terme les seves activitats a partir de cinc comissions específiques pròpies per àmbits de coneixement
(Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura) i d’una comissió
específica per a l’avaluació dels programes de doctorat, que s’encarreguen de l’avaluació dels processos definits en el
Marc VSMA de les titulacions oficials, i també de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
(CEMAI).


Martí Casadesús Fa, president (AQU Catalunya)



Nekane Balluerka Lasa (Euskal Herriko Unibertsitatea)



Antoni Blanc Altemir (Universitat de Lleida)



Xavier Correig Blanchar (Universitat Rovira i Virgili) fins a l’1/09/2014



Elena Valderrama Vallés (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/09/2014



Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid)



Elisabeth Fiorioli (ÖAR - Austrian Accreditation Council)



Dominic Keown (University of Cambridge)



Peter Kraus (University of Helsinki)



Hélène Lamicq (Université Paris-Est Créteil)



Francisco M. López Palomeque (Universitat de Barcelona)



Francisco Marques Truyol (Universitat Politècnica de Catalunya)



Rosa Maria Martí Laborda (Universitat de Lleida)



Jordi Suriñach Caralt (Universitat de Barcelona)
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Esther Huertas Hidalgo, secretària (AQU Catalunya)

Comissió específica d’Arts i Humanitats


Francisco M. López Palomeque, president (Universitat de Barcelona)



Rosa del Hoyo Pérez (Universitat de Barcelona)



Agustín Martín Francés ((Universidad Complutense de Madrid)



Sofia Mata de la Cruz (Museu Diocesà de Tarragona)



Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela)



Vicent Salvador Liern (Universitat Jaume I)



Núria Comet Señal, secretària (AQU Catalunya)

Comissió específica de Ciències Socials i Jurídiques


Jordi Suriñach Caralt, president (Universitat de Barcelona)



Meritxell Arderiu Antonell (Generalitat de Catalunya)



Montserrat Castelló Badia (Universitat Ramon Llull)



María Pilar Charro Baena (Universidad Rey Juan Carlos)



Antoni Cumellas Roca (AGBAR)



Ferran Español Casanovas (Universitat Pompeu Fabra)



Teresa Ortiz Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona)



Francesc Pallarès Porta (Universitat Pompeu Fabra)



José Vicente Peña Calvo (Universidad de Oviedo)



Iñaqui Periáñez Cañadillas (Euskal Herriko Unibertsitatea)



José Antonio Caride Gómez (Universidade de Santiago de Compostela) des de l’1/12/2014



Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya)



Eva Eixarch Olleta, secretària (AQU Catalunya)
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Comissió específica de Ciències


Francisco Marques Truyol, president (Universitat Politècnica de Catalunya)



Lluís Bellsolell Arce (AFCC)



Carla Casadevall Serrano (Universitat de Girona)



Joan Fibla Palazón (Universitat de Lleida)



Manuel Sánchez Marañon (Universidad de Granada)



Aránzazu Mendía Jalón (Universidad de Burgos)



Juan J. Nuño Ballesteros (Universitat de València)



Caterina Cazalla Lorite, secretària (AQU Catalunya)

Comissió específica de Ciències de la Salut


Rosa M. Martí Laborda, presidenta (Universitat de Lleida)



M. José Báguena Puigcerver (Universitat de València)



David Ballester Ferrando (Universitat de Girona)



Gemma Espigares Tribó (Universitat de Lleida)



Javier González Gallego (Universidad de León)



Tona Lizana Alcazo (Generalitat de Catalunya)



Esther Adot Giménez, secretària (AQU Catalunya)



Esther Huertas Hidalgo, secretària (AQU Catalunya)

Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura


Xavier Correig Blanchar, president (Universitat Rovira i Virgili) fins a l’1/09/2014



Elena Valderrama Vallés, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’1/09/2014



Eduardo Fernández Camacho (Universidad de Sevilla)



Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 3/02/2014



Inmaculada Ortiz Uribe (Universidad de Cantabria)



Glòria Perona Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya)



Juan José Sendra Salas (Universidad de Sevilla)
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César Luis Valdés Álvarez (SECOT, Séniors Españoles de Cooperación Técnica)



Carme Edo Ros, secretària (AQU Catalunya)

Comissió específica per a l ’avaluació dels programes de doctorat


Violeta Demonte Barreto, presidenta (Universidad Autónoma de Madrid)



María Rosario de la Fuente Lavín (Euskal Herriko Unibertsitatea)



Manuel García Carpintero (Universitat de Barcelona)



Blanca García Vega (Universidad de Valladolid)



Jordi Mallol Miron (Universitat Rovira i Virgili)



Consuelo Martínez López (Universidad de Oviedo) fins a l’1/09/2014



María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya)



Jesús David Pérez Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona)



Ricard Pujol Borrell (Universitat Autònoma de Barcelona)



Ángel Luis Rebolledo Varela (Universidade de Santiago de Compostela)



Amparo Ribes Greus (Universitat Politècnica de València)



Daniel Zapata Garcia (Universitat de Barcelona)



Concepción Herruzo Fonayet, secretària (AQU Catalunya)



Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya)

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
La CEMAI s’encarrega de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a l’assignació dels complements retributius d’acord amb els articles 55 i 69 de la LOU, de
l’acreditació dels sistemes i els procediments d’avaluació de la qualitat de les universitats que es refereixen a la funció
docent del professorat, i de l’emissió d’informes de valoració i d’avaluació dels mèrits individuals.


Antoni Blanc Altemir, president (Universitat de Lleida)



Joan Carbonell Manils (Universitat Autònoma de Barcelona)



Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid)

97

Annexos



Climent Giné Giné (Universitat Ramon Llull)



Manuela Hidalgo Muñoz (Universitat de Girona)



Artur Parcerisa Aran (Universitat de Barcelona)



Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra)



Antonio Vernet Peña (Universitat Rovira i Virgili)



Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya)

Comissió Específica de Certificació de la Implantació de SGIQ


Martí Casadesús Fa, president (AQU Catalunya)



Pablo Negre Nogueras (COMTEC, SA)



Juan José Tarí Guilló (Universitat d’Alacant)



Esther Huertas Hidalgo, secretària (AQU Catalunya)

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador
La CLiC, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té atribucions en l’emissió d’informes per a la contractació de
professorat lector per part de les universitats catalanes i en l’establiment dels criteris generals d’avaluació per a l’emissió
d’informes i el règim de la seva publicitat. Per a l’exercici de les seves funcions, la CLiC treballa a partir de sis comissions
específiques per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques
i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca, Esteve Arboix Codina, exerceix les
funcions de secretari de les comissions específiques.


Joan Nogué Font, president (Universitat de Girona) des del 25/06/2014



Maria Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 25/06/2014



Ferran Casadavall Palacio (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 27/11/2014



Ramon Agustí Comes (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 27/11/2014



Jordi Garcia Ojalvo (Universitat Politècnica de Catalunya)



Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona)



Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra)

98

Annexos



Montserrat Giralt Batista (Universitat Rovira i Virgili)



Josep Ferrer Riba (Universitat Pompeu Fabra) des del 27/11/2014



Jacint Jordana Casajuana (Universitat Pompeu Fabra) fins al 27/11/2014



Lluís Payrató Giménez (Universitat de Barcelona)



Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya)

Comissió específica d’Humanitats


Lluís Payrató Giménez, president (Universitat de Barcelona)



Jesús Hernández Reynes (Universitat Autònoma de Barcelona)



Víctor Martínez Gil (Universitat Autònoma de Barcelona)



Carme Muñoz Lahoz (Universitat de Barcelona) fins al 28/02/2014



José Ignacio Muro Morales (Universitat Rovira i Virgili)



Mary Josephine Nash (Universitat de Barcelona)



Narcís Soler Masferrer (Universitat de Girona)



Maria Rosa Terés Tomàs (Universitat de Barcelona)



Elsa Tragant Mestres (Universitat de Barcelona) des de l’1/03/2014



Patrick Zabalbeascoa Terran (Universitat Pompeu Fabra)

Comissió específica de Ciències Socials


Josep Ferrer Riba, president (Universitat Pompeu Fabra) des del 27/11/2014



Jacint Jordana Casajuana, president (Universitat Pompeu Fabra) fins al 27/11/2014



Germà Bel Queralt (Universitat de Barcelona)



Rafel Crespí Cladera (Universitat de les Illes Balears)



Javier Díaz Noci (Universitat Pompeu Fabra)



Josep Ferrer Riba (Universitat Pompeu Fabra)



Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona)



Begoña Gros Salvat (Universitat Oberta de Catalunya)



Darío Páez Rovira (Euskal Herriko Unibertsitatea)

99

Annexos



Ignacio Sánchez Cuenca (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales – Fundación Juan March)

Comissió específica de Ciències


Jordi Garcia Ojalvo, president (Universitat Politècnica de Catalunya)



Maria Enriqueta Anticó Daró (Universitat de Girona)



David Manuel Gómez Gras (Universitat Autònoma de Barcelona)



Francesc d’Assís Planas Vilanova (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 14/07/2014



Xavier Jarque Ribera (Universitat de Barcelona) fins al 14/07/2014

Comissió específica de Ciències de la Vida


Antonio García de Herreros Madueño, president (Universitat Pompeu Fabra)



Montserrat Corominas Guiu (Universitat de Barcelona)



Emili Garcia Berthou (Universitat de Girona)



María Jesús Uriz Lespe (Centre d’Estudis Avançats de Blanes)



Josep Vendrell Roca (Universitat Autònoma de Barcelona)

Comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut


Montserrat Giralt Batista, presidenta (Universitat Rovira i Virgili)



Rosa Aligué Alemany (Universitat de Barcelona)



Joaquim Ariño Carmona (Universitat Autònoma de Barcelona)



Dídac Mauricio Puente (Universitat de Lleida)



Àngel Rodríguez Pozo (Universitat de Lleida)

Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura


Ferran Casadavall Palacio, president (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 27/11/2014



Ramon Agustí Comes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 27/11/2014
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Joan Ramon Casas Rius (Universitat Politècnica de Catalunya)



Alícia Casals Gelpí (Universitat Politècnica de Catalunya)



Elvira Mayordomo Cámara (Universidad de Zaragoza)



Jaime Navarro Casas (Universidad de Sevilla)



Xesús Antón Nogueira Garea (Universidade da Coruña)



Joan Salvadó Rovira (Universitat Rovira i Virgili)



Antonio Valdovinos Bardají (Universidad de Zaragoza)

Comissió d’Avaluació de la Recerca
La CAR, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té competències en l’emissió de les acreditacions de recerca i
de recerca avançada, en l’avaluació de l’activitat que fa el personal investigador, en la valoració dels mèrits individuals de
recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a l’assignació dels complements retributius d’acord
amb els articles 55 i 69 de la LOU, i en l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les
universitats privades. La CAR duu a terme la seva activitat mitjançant comissions amb funcions d’informe, proposta i
recomanació per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques
i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca, Esteve Arboix Codina, exerceix les
funcions de secretari de les comissions específiques.


Lluís Torner Sabata, president (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 25/06/2014



Joan Rodés Teixidor, president (Universitat de Barcelona) fins al 25/06/2014



Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona) fins al 10/12/2014



Ramon Alcubilla González (Universitat Politècnica de Catalunya)



Alexandre Alsina Keith (Universitat Pompeu Fabra)



Núria Bouza Vidal (Universitat Pompeu Fabra)



Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 27/11/2014



Sergio Castillón Miranda (Universitat Rovira i Virgili)



Amadeu Creus Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona)



Josep Domingo Ferrer (Universitat Rovira i Virgili) des del 27/01/2014



Miquel Duran Portas (Universitat de Girona)
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Josep Enric Esquerda Colell (Universitat de Lleida) des del 10/12/2014



Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) fins al 27/11/2014



Anna Maria Guasch Ferrer (Universitat de Barcelona) des del 27/11/2014



Teresa Estrach Panella (Universitat de Barcelona)



Montserrat Llagostera Casas (Universitat Autònoma de Barcelona)



Maria Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona) des del 27/11/2014



Eduard Martí Sala (Universitat de Barcelona)



Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona)



Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) fins al 27/11/2014



Ana María Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya)



Anna Maria Serra Tort (Universitat Politècnica de Catalunya)



Eduardo Soriano García (Universitat de Barcelona)



Carlos Sudrià Triay (Universitat de Barcelona)



Maria José Vega Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona)



Susan Webb Youdale (Universitat Autònoma de Barcelona)



Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya)

Comissió d’Humanitats


María José Vega Ramos, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 30/01/2014



Teresa Espinal Farré, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 29/01/2014



Alexandre Alsina Keith (Universitat Pompeu Fabra)



Anna Maria Guasch Ferrer (Universitat de Barcelona) des del 27/11/2014



Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) fins al 27/11/2014



Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) fins al 27/11/2014



Ramon Jansana Ferrer (Universitat de Barcelona)



Maria Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona) des del 27/11/2014



Isabel Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona)



Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) fins al 20/10/2014
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Comissió de Ciències S ocials


Miquel Martínez Martín, president (Universitat de Barcelona)



Núria Bouza Vidal (Universitat Pompeu Fabra)



Jordi Caballé Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona)



José Esteve Pardo (Universitat de Barcelona) des del 2/06/2014



Montserrat Gomà Freixanet (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 19/06/2014



Francisco Imbernón Muñoz (Universitat de Barcelona)



Eduard Martí Sala (Universitat de Barcelona)



Santiago Mir Puig (Universitat de Barcelona) fins al 30/05/2014



Joan Nogué Font (Universitat de Girona)



Emili Prado Pico (Universitat Autònoma de Barcelona)



Carles Sudrià Triay (Universitat de Barcelona)



Josep Maria Tous Ral (Universitat de Barcelona) fins al 30/05/2014

Comissió de Ciències


Sergio Castillón Miranda, president (Universitat Rovira i Virgili)



Carles Casacuberta Vergés (Universitat de Barcelona)



M. Carmen Comas Minondo (CSIC-Universidad de Granada)



Miquel Duran Portas (Universitat de Girona)



Carlos Gabriel Matrán Bea (Universidad de Valladolid) des del 5/05/2014



Wenceslao González Manteiga (Universidade de Santiago de Compostela) fins al 30/05/2014



Jesús Navarro Faus (IFIC, CSIC-Universitat de València) fins al 30/09/2014



Anna Maria Serra Tort (Universitat Politècnica de Catalunya)



Vicente Vento Torres (Universitat de València) des del 16/06/2014

Comissió de Ciències de la Vida


Montserrat Llagostera Casas, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona)



Neus Agell Jané, presidenta (Universitat de Barcelona) fins al 10/12/2014
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Amadeu Creus Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona)



Josep Enric Esquerda Colell (Universitat de Lleida) des del 10/12/2014



Juan Gil Santano (Universitat de Barcelona)



Ferran Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 16/06/2014



Sergi Sabater Cortés (Universitat de Girona) des del 16/09/2014



Francesc Xavier Turón Barrera (Centre d’Estudis Avançats de Blanes)

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut


Teresa Estrach Panella, presidenta (Universitat de Barcelona)



Josep Maria Antó Boqué (Universitat Pompeu Fabra) fins al 24/03/2014



Mireia Duñach Masjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)



Vicent Fonollosa Pla (Universitat Autònoma de Barcelona)



Miguel López-Botet Arbona (Universitat Pompeu Fabra) des del 24/03/2014



Eduardo Soriano García (Universitat de Barcelona)



Susan Webb Youdale (Universitat Autònoma de Barcelona)

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura


Ramon Alcubilla González, president (Universitat Politècnica de Catalunya)



Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 27/11/2014



Josep Domingo Ferrer (Universitat Rovira i Virgili) des del 27/11/2014



Jaime Domínguez Abascal (Universidad de Sevilla)



Rafael Manuel Jiménez Díaz (Universidad de Córdoba)



Antonio Marí Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya)



Joaquim Sabaté Bel (Universitat Politècnica de Catalunya)



Ana María Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya)
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A continuació es fa una relació de les comissions assessores i consultives que han estat actives i s’han reunit el 2014, i
dels grups de treball.

Comissió d’Estudiants


Martí Casadesús Fa, president (AQU Catalunya)



Àdam Bertran Martínez (Universitat de Girona)



Òscar Castillo Muñoz (Universitat Oberta de Catalunya)



Jordi Codony Gisbert (Universitat Politècnica de Catalunya)



Gemma Espigares Tribó (Universitat de Lleida)



Alfonso Martín Gallego (Universitat Ramon Llull)



David Molina Moya (Universitat Pompeu Fabra)



Xavier Moreno Catalán (Universitat de Lleida)



Carlos Pérez Padilla (Universitat Autònoma de Barcelona)



Gloria Perona Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya)



Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya)

Vicerectorats competents en matèria de qualitat
El reglament de la CAQ estableix la creació d’un comitè format pels vicerectors i les vicerectores competents en matèria
de qualitat de les universitats representades al Consell de Direcció, el qual ha de ser informat del programa de la CAQ i ha
de presentar propostes d’actuació.


Martí Casadesús Fa, president (AQU Catalunya)



Gaspar Rosselló Nicolau (Universitat de Barcelona)



Glòria González Anadón (Universitat Autònoma de Barcelona)



Antoni Ras Sabido (Universitat Politècnica de Catalunya)



Carles Ramió Matas (Universitat Pompeu Fabra)



Francesc Roca Urgell (Universitat de Girona)



Ramon Moreno Amich (Universitat de Girona)
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Ferran Badia Pascual (Universitat de Lleida)



Josep Manel Ricart Pla (Universitat Rovira i Virgili)



Montse Giralt Batista (Universitat Rovira i Virgili)



Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya)



Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull)



Pere Quer Aiguadé (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya)



Eva Perea Muñoz (Universitat Abat Oliba CEU)

Responsables d’unitats tècniques de qualitat


Olga Pujolràs González (Universitat de Barcelona)



Mari Pau Álvarez (Universitat Autònoma de Barcelona)



Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)



Esther Sans Gaya (Universitat Politècnica de Catalunya)



Meritxell Chaves Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya)



Jordi Campos Díaz (Universitat Pompeu Fabra)



Anna Petit Solé (Universitat Pompeu Fabra)



Jordi Serret Sanahuja (Universitat Pompeu Fabra)



Macarena López de San Román Regoyos (Universitat Pompeu Fabra)



Mireia Agustí Torrelles (Universitat de Girona)



Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona)



Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida)



Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili)



Marian Ramírez Ferrer (Universitat Rovira i Virgili)



Josep Carbó Carbó (Universitat Rovira i Virgili)



Roc Arola Arnal (Universitat Rovira i Virgili)



Aurora Ruiz Manrique (Universitat Rovira i Virgili)



Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya)
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Anna Busquets Alemany (Universitat Oberta de Catalunya)



Núria Núñez López (Universitat Ramon Llull)



Ariadna Barberà Mata (Universitat Ramon Llull)



Ada Requena Bou (Universitat Ramon Llull)



Anna Cervera Vila (Universitat Ramon Llull)



Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Jordi Chumillas Coromina (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Assumpta Casals Suñer (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



María Jesús Castel Orozco (Universitat Internacional de Catalunya)



Josep Corcó Juviñá (Universitat Internacional de Catalunya)



Elena Santa María Fernández (Universitat Internacional de Catalunya)



Jordi García Palou (Universitat Abat Oliba CEU)



Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU)

Secretaris/àries dels consells socials de les universitats públiques catalanes i
interlocutors/ores de les universitats privades


Miquel Amorós March (Universitat de Barcelona)



Dolors Baena Tostado (Universitat de Barcelona)



Sònia Hernández Tejada (Universitat Autònoma de Barcelona)



Montserrat Peregrina Pedrola (Universitat Autònoma de Barcelona)



Jesús Vivas González (Universitat Autònoma de Barcelona)



Anna Serra Hombravella (Universitat Politècnica de Catalunya)



Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)



Margarida Gual Perelló (Universitat Pompeu Fabra)



Jordi Serret Sanahuja (Universitat Pompeu Fabra)



Maria Pilar Planas de Farnés (Universitat de Girona)



Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona)



Conxita Villar Mir (Universitat de Lleida)
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Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida)



Jordi Gavaldà Casado (Universitat Rovira i Virgili)



Ferran Mañé Vernet (Universitat Rovira i Virgili)



Anna Rifà Ros (Universitat Ramon Llull)



Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya)



Marianna Zanuy (Universitat Internacional de Catalunya)



Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba)



Maria Giné Soca (AQU Catalunya)



Anna Prades Nebot (AQU Catalunya)

Grups de treball
Comissió Científica del projecte Ocupadors


Jaume Garcia Villar, president (Universitat Pompeu Fabra)



Martí Casadesús Fa (director d’AQU Catalunya)



Pilar Figuera Gazo (Universitat de Barcelona)



Santiago Gilbert Fortet (CEMEX, representant dels ocupadors)



Ferran Mañé Vernet (Universitat Rovira i Virgili)



Joan Miquel Verd Pericàs (Universitat Autònoma de Barcelona)



Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona)



Sandra Nieto, secretària (AQU Catalunya)

Grup de treball per a l’elaboració de l’enquesta de satisfacció dels estudiants


Jordi Casanova Maturana (Universitat de Barcelona)



M. Paz Álvarez del Castillo (Universitat Autònoma de Barcelona)



Eduard Sánchez Artigas (Universitat Autònoma de Barcelona)
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Laura Campeny Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya)



Jordi Serret Sanahuja (Universitat Pompeu Fabra)



Mireia Agustí Torrelles (Universitat de Girona)



Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida)



Ester Vidal Godall (Universitat de Lleida)



Glòria Àvila Martorell (Universitat Rovira i Virgili)



Ariadna Barberà Mata (Universitat Ramon Llull)



Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya)



Nerea Fernández Caliza (Universitat Oberta de Catalunya)



Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Sara Puigví Vilà (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Elena Santa María Fernández (Universitat Internacional de Catalunya)



Jesús Montes (Universitat Abat Oliba CEU)



Miquel Vidal Espinar (AQU Catalunya)



Caterina Cazalla Lorite (AQU Catalunya)



Lorena Bernáldez Arjona (AQU Catalunya)

Comitè Tècnic d’Enquestes (substitueix l ’anterior a partir del 4 de desembre de
2014)


Jordi Casanova Maturana (Universitat de Barcelona)



Dolors Baena Tostado (Universitat de Barcelona)



M. Mar Bohórquez Granados (Universitat de Barcelona)



M. Paz Álvarez del Castillo (Universitat Autònoma de Barcelona)



Joan Antoni Alcaide Romero (Universitat Autònoma de Barcelona)



Eduard Sánchez Artigas (Universitat Autònoma de Barcelona)



Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)



Laura Campeny Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya)



Erica Martínez Solanas (Universitat Politècnica de Catalunya)



Jordi Serret Sanahuja (Universitat Pompeu Fabra)
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Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona)



Javier Legarreta Borao (Universitat Rovira i Virgili)



Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili)



Ferran Mañé Vernet (Universitat Rovira i Virgili)



Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida)



Esther Vidal Godall (Universitat de Lleida)



Anna Rifà Ros (Universitat Ramon Llull)



Remei Areny Joval (Universitat Ramon Llull)



Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya)



Nerea Fernández Caliza (Universitat Oberta de Catalunya)



Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Sara Puigví Vilà (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Marianna Zanuy (Universitat Internacional de Catalunya)



Elena Santa María Fernández (Universitat Internacional de Catalunya)



Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU)



Jordi Garcia Palou (Universitat Abat Oliba CEU)



Maria Giné Soca (AQU Catalunya)



Josep Manel Torres Solà (AQU Catalunya)



Anna Prades Nebot (AQU Catalunya)



Caterina Cazalla Lorite (AQU Catalunya)



Lorena Bernáldez Arjona (AQU Catalunya)



Maribel Quirós Carrero (AQU Catalunya)



Miquel Vidal Espinar (AQU Catalunya)

PERSONAL D’AQU CATALUNYA
Àrea d’Avaluació de la Qualitat


Josep Grifoll Saurí, director tècnic
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Josep Manel Torres Solà, coordinador



Anna Prades Nebot



Carme Edo Ros



Esther Huertas Hidalgo



Caterina Cazalla Lorite



Albert Basart Capmany



Esther Adot Giménez



Eva Eixarch Olleta



Eva Benito Moré



Lorena Bernáldez Arjona



Anna García Valls



Carlota Manzanares García



Paula Rivera Tomàs (des del 10/02/2014)



Sandra Nieto Viramontes (des del 10/03/2014 fins al 30/11/2014)



Roger Chiva Blanch (des de l’1/10/2014 fins al 31/10/2014)

Àrea de Professorat i Recerca


Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea



Núria Márquez Aranda, coordinadora



Àngels Hernández Salgado



Griselda Rivilla Tort



Rocío Torres Lara



Glòria Zurita Bremon



Marta Cañizares Bullón



Mar Jabaloyes González



Elisabet Ferrer Narro (des del 10/02/2014 fins al 14/03/2014)



Béatrice Joanny Ordóñez (des del 21/11/2014 fins al 24/11/2014)
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Unitat d’Informàtica


David Gassiot Andreu, cap de la Unitat



Maribel Quirós Carrero



Oriol Sala Reyna



Albert Sanjuan Tapia



Albert Palau Jiménez
Sistema d’informació UNEIX



Carina Álvarez Ramos



Raquel Barandalla Herrero



Gemma Ibáñez Marí (des del 23/10/2014)

Unitat de Planificació i Comunicació


Maria Giné Soca, cap de la Unitat



Concepción Herruzo Fonayet



Àgata Segura Castellà



Rosa Villanueva Puig

Unitat d’Administració


Carme Pérez Cruz, cap de la Unitat



Erica Sereno Ruiz



Òscar Vives Ambrós



Sònia Parellada Capdevila



Àngels González Polo
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Suport a la Direcció
Secretaria


Carme Torrente Martínez

Assessoria jurídica


Jordi Escolar Bañeres



Sílvia Maldonado Fernández

Gestió de projectes i qualitat interna


Núria Comet Señal

Col·laboradors i assessors


Joan Bravo Pijoan, assessor en matèria d’indicadors universitaris



Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador d’innovació i desenvolupament metodològic



Miquel Vidal Espinar, assessor en matèria d’avaluació de programes i centres de recerca, i d’avaluació institucional
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ANNEX 2. PARTICIPACIÓ EN ACTES I RELACIONS
INSTITUCIONALS

Gràfic 26. Evolució de la participació en jornades i projectes (darrer quinquenni)
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Catalunya
Seminari, jornada, congrés

Institució que
organitza

Ponència

Persona/es

Data

Participació

L’avaluació del professorat

Institut del Teatre

Situació de la recerca en
arts escèniques al nostre
país

Esteve Arboix Codina

06/02/2014

Ponent

ENQA Board

ENQA

Josep Grifoll Saurí

14/02/2014

Assistent

QPP enquesta europea sobre
internacionalització en QA

ENQA

Josep Grifoll Saurí

18/02/2014

Assistent

Lliurament de beques "Junior
Faculty"

Universitat
Internacional de
Catalunya

Martí Casadesús Fa

25/02/2014

Assistent i
ponent

EQTEL

AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí

11/03/2014

Assistent

Els processos d’acreditació del
professorat davant d’AQU
Catalunya: lector, agregat i
catedràtic

ICE Universitat de
Lleida

L’avaluació del professorat
a Catalunya

Esteve Arboix Codina

13/03/2014

Ponent

Taula Nova Recerca: L’avaluació
del professorat

Departament de
Comunicació,
Universitat Pompeu
Fabra

Els reptes de l’avaluació
del professorat

Esteve Arboix Codina

19/03/2014

Assistent i
ponent

Jornades sobre l’impacte de la
recerca en els àmbits de les
belles arts

Barcelona Knowledge
Campus

Les agències de qualitat
(AQU Catalunya)

Esteve Arboix Codina

13/05/2014

Assistent

L’avaluació del professorat

ICE Universitat de
Girona

L’avaluació del professorat
EA

Esteve Arboix Codina

09/05/2014

Ponent

Avaluació del professorat

Universitat Ramon
Llull

L’avaluació dels mèrits de
recerca

Jordi Escolar Bañeres,
Núria Márquez Aranda

25/06/2014

Ponents

Acte de graduació dels
ensenyaments artístics superiors
– 1a promoció

Departament
d’Ensenyament

Núria Comet Señal

07/07/2014

Assistent

Lliurament de les Distincions de
les Proves d’Accés a la
Universitat 2014

Departament
d’Economia i
Coneixement

Josep Joan Moreso
Mateos

21/07/2014

Assistent

Lliurament dels reconeixements
ICREA Acadèmia

Departament
d’Economia i
Coneixement

Josep Joan Moreso
Mateos

02/09/2014

Assistent
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Seminari, jornada, congrés

Institució que
organitza

Inauguració del curs 2014-2015
del sistema universitari català

Universitat de Lleida

Trams d’avaluació del PDI

Universitat de Girona

Les agències de qualitat

Ponència

Persona/es

Data

Participació

Martí Casadesús Fa,
Josep Joan Moreso
Mateos

08/09/2014

Assistents

Trams d’avaluació del PDI

Esteve Arboix Codina

02/10/2014

Ponent

Universitat Pompeu
Fabra

El procés d’avaluació del
professorat

Esteve Arboix Codina

03/11/2014

Ponent

La vocació professional dels fills

Sarrià-Sant Gervasi:
Districte del
Coneixement

Lligams secundàriauniversitat

Josep Joan Moreso
Mateos

19/11/2014

Ponent

Acte de Sant Albert

Facultat de Química,
Universitat de
Barcelona

La inserció laboral dels
doctors i doctores a
Catalunya

Anna Prades Nebot

20/11/2014

Ponent

Curs de formació per a
estudiants universitaris en
garantia de la qualitat

CEUCAT

Contextualització de
l’EEES, els nous
estàndards i els
programes d’avaluació de
la qualitat

Martí Casadesús Fa

22/11/2014

Ponent

SID2014 Massana Investiga

Escola Massana

L’avaluació del professorat

Esteve Arboix Codina

27/11/2014

Ponent

Seminari, jornada, congrés

Institució que
organitza

Ponència

Persona/es

Data

Participació

Jornadas sobre Docencia en
Economía Aplicada

Asociación Libre de
Economía Aplicada

Balance del programa de
evaluación docente en
Cataluña (2002-2013)

Esteve Arboix Codina

07/02/2014

Ponent

Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU)

ACSUCYL

Martí Casadesús Fa

12/02/2014

Membre

Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU)

Universitat de Girona

Martí Casadesús Fa

08 i
09/05/2014

Membre

ENQA Board

ENQA

Josep Grifoll Saurí

18/07/2014

Assistent

La universidad, motor de
empleabilidad: resultados de la
encuesta de inserción laboral en
universidades catalanas

ACPUA

Martí Casadesús Fa

18/09/2014

Ponent

Estat espanyol

5.ª edición del estudio de
inserción laboral de los
graduados universitarios
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Seminari, jornada, congrés

Institució que
organitza

Ponència

Persona/es

Data

Participació

Presentació del Programa
Talento ALTA

Alumni Global Search

Presentació dels resultats
de la cinquena enquesta
d’inserció laboral

Martí Casadesús Fa

09/10/2014

Assistent i
ponent

Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU)

ACPUA

Martí Casadesús Fa

05/11/2014

Membre

UCLM i ANECA

La acreditación de
titulaciones oficales de
grado y máster en el
sistema universitario
catalán EH

Esther Huertas
Hidalgo

20/11/2014

Ponent

ACUP i Obra Social
“la Caixa”

Presentació dels resultats
de la cinquena edició de
l’estudi d’inserció laboral
dels titulats del sistema
universitari català

Josep Joan Moreso
Mateos

25/11/2014

Ponent

Ponència

Persona/es

Data

Participació

XVI Foro Almagro: La
acreditación nacional e
internacional de los estudios
oficiales

Seminari internacional Mercat de
treball i capital humà

Internacional
Seminari, jornada, congrés,
projecte

Institució que
organitza

Publication of QA results:
purpose, structure

ENQA

Concepción Herruzo
Fonayet

16/01/2014

Assistent

Erasmus Mundus Review

EACEA

Josep Grifoll Saurí

22/01/2014

Assistent

What’s new in Brussels?

Academic Cooperation
Association

Anna Garcia Valls

30/01/2014

Assistent

ENQA Working Group Impact

ENQA

Josep Grifoll Saurí

11/02/2014

Assistent

Working Group 1

ECA

Josep Grifoll Saurí

11/02/2014

Assistent

BFUG Working Group on
Internationalisation

ENQA

Josep Grifoll Saurí

23/02/2014

Assistent

EQTEL Project (Kick-Off
Meeting)

Universitat Oberta de
Catalunya

Josep Grifoll Saurí,

10/03/2014

Assistents

24/03/2014

Assistent i
ponent

Anna Garcia Valls

Quality Assurance Network

QAA Scotland

AUDIT - AQU Catalunya

Esther Huertas
Hidalgo
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Seminari, jornada, congrés,
projecte

Institució que
organitza

ASEAN QA

ASEAN QA

ASEAN QA

ASEAN QA

IMPALA

Aracis

Comitè executiu de la
International Network for
Quality Assurance Agencies
in Higher Education

AQU Catalunya INQAAHE

CeQuInt 12

FINNEC

ENQA Board

ENQA

Josep Grifoll Saurí

PACAgro kick-off meeting

UNIAG (Slovak
University of
Agriculture in Nitra)

Josep Grifoll Saurí,

ISLAH P12

AlmaLaurea

Anna Prades Nebot

PACAgro

AQU Catalunya

Seminari de Direcció
Universitària

CUDU-UPC

Meeting ENQA KP3 Working
Group

KP3 ENQA WG

ECA

ASHE

CeQuInt 12

AQU Catalunya i UPF

Ponència

Persona/es

Josep Grifoll Saurí
Josep Grifoll Saurí
Anna Prades Nebot

Martí Casadesús Fa

Carme Edo Ros

Data

Participació

01/04/2014

Assistent

02/04/2014

Assistent

09/04/2014

Assistent

22/04/2014

Secretari

23/04/2014

Ponent

24/04/2014

Assistent

05/05/2014

Assistent i
ponent

06/05/2014

Assistent

06/05/2014

Assistent

07/05/2014

Ponent

09/05/2014

Assistent

09/05/2014

Ponent

12/05/2014

Ponents

12/05/2014

Ponents

13/05/2014

Assistent

19/05/2014

Assistent

Anna Garcia Valls

Josep Grifoll Saurí
El papel de una agencia
de calidad

Martí Casadesús Fa
Núria Comet Señal
Carme Edo Ros
Eva Benito Moré,
Carme Edo Ros

Jornada Training Experts

ENQA

Erasmus Mundus Review

EACEA

BFUG Working Group on
Internationalisation

ENQA

The role of the secretary
(NC)
The concept of
independence (JG)

Núria Comet Señal,
Josep Grifoll Saurí

Josep Grifoll Saurí
Josep Grifoll Saurí
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Seminari, jornada, congrés,
projecte

Institució que
organitza

Ponència

Persona/es

ENQA Members Forum

ENQA

Efficient and effective QA
for HE

Josep Grifoll Saurí

Fòrum biennal de la
International Network for
Quality Assurance Agencies
in Higher Education
(INQAAHE)
EQAR Seminar

European AQ agencies’ ways
to comply with ESG

INQAAHE

EQAR

KP3 ENQA WG

Internationalisation of QA
agencies (JG)
ENQA Seminar

ENQA

EIT Stakeholders Forum

ENQA

ECA

A3ES

Internationalisation of QA

24/05/2014

Assistent i
ponent

Secretari

29/05/2014

Assistent

02/06/2014

Ponents

02/06/2014

Assistent i
ponent

11/06/2014

Assistent

17/06/2014

Ponents

Josep Grifoll Saurí

17/06/2014

Assistent

Anna Prades Nebot

19/06/2014

Ponent

Josep Grifoll Saurí

27/06/2014

Assistent

Josep Joan Moreso
Mateos

03/07/2014

Ponent

Martí Casadesús Fa

08/07/2014

Ponent

Josep Grifoll Saurí

13/07/2014

Assistent

Josep Grifoll Saurí

24/08/2014

Assistent i
ponent

Josep Grifoll Saurí
Resources and
independence: the
findings of review reports
(NC)

Participació

2628/05/2014

Martí Casadesús Fa

(Tallinn, Estònia)

Data

Núria Comet Señal,
Josep Grifoll Saurí

Josep Grifoll Saurí
Josep Grifoll Saurí
Josep Grifoll Saurí,
Carme Edo Ros

Working Group 1

ECA

7th EUA+CDE Annual Meeting
Doctoral Education

EUA

Erasmus Mundus Review

EACEA

CIDUI International Workshop

UB, UAB, UPC, UPF,
UdG, UdL, URV, UOC
i ACUP

XI Foro Internacional sobre
Evaluación de la Calidad de la
Investigación y la Educación
Superior

Universidad de
Granada i Universidad
de Deusto

ASEAN QA

ASEAN QA

ASEM Dialogue

ASEM

Using PhD survey data to
inform internationalisation
strategies

The development and
validations of academic
skills
Las agencias de calidad y
la mejora del sistema
universitario
Políticas de formación del
profesorado para mejorar
la calidad de la docencia
en la educación superior

Implementació dels ESG
en l’EEES
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Seminari, jornada, congrés,
projecte

Institució que
organitza

BFUG Working Group on
Internationalisation

Persona/es

Data

Participació

ENQA

Josep Grifoll Saurí

08/09/2014

Assistent

ERANET

AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí

12/09/2014

Assistent

Avaluació ESMUC

AEC

Núria Comet Señal

15/09/2014

Ponent

Transparency of European
higher education through
public quality assurance
reports (EQArep) project final
conference

ENQA

Concepción Herruzo
Fonayet

23/09/2014

Assistent

UKA Conference

UKA

Josep Grifoll Saurí

24/09/2014

Ponent

PACAgro

AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí

25/09/2014

Assistent

PACAgro

AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí

04/10/2014

Assistent

PACAgro

AQU Catalunya

Josep Grifoll Saurí

07/10/2014

Assistent

Seminari de bones pràctiques
del projecte CINDA de la UPC

UPC

Anna Prades Nebot

10/10/2014

Ponent

GUNI i ACUP

Martí Casadesús Fa

14/10/2014

Assistent

ENQA

Josep Grifoll Saurí

15/10/2014

Assistent

Josep Grifoll Saurí

16/10/2014

Assistent i
ponent

Josep Grifoll Saurí,
Carme Edo Ros

22/10/2014

Ponents

Anna Prades Nebot

28/10/2014

Ponent

Presentation of the world
report: Higher Education in
the World 5: Knowledge,
Engagement and Higher
Education: Contributing to
Social Change
ENQA Board

Ponència

QA agencies and
internationalisation

5.ª edición del estudio de
inserción laboral de los
graduados universitarios

Findings about the
knowledge on part 3 ESG

ENQA General Assembly

ENQA

CeQuInt 12

AQU Catalunya

ISLAH P12

AlmaLaurea

Meeting ENQA KP3 Working
Group

KP3 ENQA WG

Núria Comet Señal

04/11/2014

Assistent

ENQA Board

ENQA

Josep Grifoll Saurí

05/11/2014

Assistent

QPP enquesta europea sobre
internacionalització en QA

ENQA

Josep Grifoll Saurí

06/11/2014

Assistent

KP3 Meeting

ENQA

Josep Grifoll Saurí

09/11/2014

Assistent

Methodologies and
procedures of definition,
gathering, elaboration and

UPC

Anna Prades Nebot

13/11/2014

Ponent

Indicadores y toma de
decisiones

Performance indicators
and decision making
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Seminari, jornada, congrés,
projecte
presentation of info&data for
QA of Sps: experiences and
best practices

Institució que
organitza

Ponència

Persona/es

Data

Participació

Martí Casadesús Fa,
Josep Grifoll Saurí,
Josep Manel Torres
Solà, Caterina Cazalla
Lorite, Esther Adot
Giménez, Carme Edo
Ros

13/11/2014

Assistents

Josep Grifoll Saurí

16/11/2014

Ponent

EQAF 2014

EUA, ENQA,
EYRASHE i ESU

High Representatives Visit

ASEAN QA

ENQA Working Group Impact

ENQA

Josep Grifoll Saurí

19/11/2014

Assistent

CeQuInt 12

PKA

Carme Edo Ros

01/12/2014

Ponent

ECA

NVAO

Josep Grifoll Saurí,
Carme Edo Ros

09/12/2014

Ponents

ECA-NVAO Seminar

ECA

Josep Grifoll Saurí

09/12/2014

Assistent

Financial Committee

ECA

Josep Grifoll Saurí

09/12/2014

Assistent

ECA Working Group

ECA

Josep Grifoll Saurí

10/12/2014

Assistent

IMPALA

FINNEC

Anna Prades Nebot

11/12/2014

Assistent

European QA model
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ANNEX 3. RECULL DE PUBLICACIONS I
APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Publicacions
Títol de la publicació

Dipòsit legal

Idioma

Format

Guia per a l’avaluació de l’activitat de recerca dels departaments.
Pla pilot

B-27.852-2014

Català

PDF en línia

B-22.439-2014

Anglès

PDF en línia

Guía para la evaluación de la actividad de investigación de los
departamentos. Plan piloto

B-27.853-2014

Castellà

PDF en línia

Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster

B-22.434-2014

Català

PDF en línia

Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y
máster

B-22.436-2014

Castellà

PDF en línia

Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y
máster

B-22.437-2014

Castellà

PDF en línia

Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster

B-22.435-2014

Català

PDF en línia

La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats
catalanes

B-12.174-2014

Català

Imprès

Universitat i treball a Catalunya 2014

B-12.175-2014

Català

Imprès

Guide to university research assessment at department level. Pilot
plan
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Títol de la publicació

Dipòsit legal

Idioma

Format

Marc per al posicionament d’AQU Catalunya respecte dels segells
temàtics de qualitat (‘labels’)

B-12.173-2014

Català

PDF en línia

B-5.408-2014

Castellà

PDF en línia

Guia per a l’obtenció d’un ‘label’ per a graus i màsters, integrat en el
procés d’acreditació d’AQU Catalunya

B-5.407-2014

Català

PDF en línia

AQU Catalunya. Fullet corporatiu

B-5.405-2014

Català

Imprès

Guía para la acreditación del proceso de evaluación docente
contenido en los manuales de evaluación docente. Parte II:
Evaluación externa

B-4.401-2014

Castellà

PDF en línia

B-4.400-2014

Català

PDF en línia

Marco para el posicionamiento de AQU Catalunya con respecto a
los sellos temáticos de calidad (‘labels’)

Guia per a l’acreditació del procés d’avaluació docent contingut en
els manuals d’avaluació docent. Part II: Avaluació externa
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Publicacions periòdiques i revistes
Dipòsit legal

Idioma

Format

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2013

B-5.406-2014

Català

PDF en línia

AQU Catalunya. Memoria de actividades 2013

B-12.176-2014

Castellà

PDF en línia

AQU Catalunya. Annual Report 2013

B-22.433-2014

Anglès

PDF en línia

B-5.686-2008

Català,
castellà i
anglès

En línia

Català,
castellà i
anglès

En línia

Català,
castellà i
anglès

En línia

Català,
castellà i
anglès

En línia

Català,
castellà i
anglès

En línia

Català,
castellà i
anglès

En línia

Butlletí 70. Gener 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
B-5.686-2008

Butlletí 71. Març 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
B-5.686-2008

Butlletí 72. Maig 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
B-5.686-2008

Butlletí 73. Juliol 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
B-5.686-2008

Butlletí 74. Setembre 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
B-5.686-2008

Butlletí 75. Novembre 2014

B-21.909-2008
B-21.910-2008
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Aparicions als mitjans de comunicació escrits
Titular

Descripció

Mitjà

Data

Per a ells no hi ha crisi

Mentre que la taxa d’atur a Catalunya se situa cap al 20%, el
nombre de desocupats en el sector de la informàtica és de
només una quarta part, el 5% segons les estimacions de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

Ara

14/12/2014

La via més eficaç per trobar
feina: tenir contactes

Segons l’estudi Universitat i treball a Catalunya 2014, dut a
terme per AQU Catalunya, el 39% dels universitaris que van
acabar la carrera fa tres anys han trobat la seva última feina
gràcies als contactes.

Ara

20/11/2014

Ocupació tot i la precarietat

El 85% dels graduats troben feina en un màxim de tres anys,
però el 22% són mileuristes.

Ara

21/09/2014

Una escuela de Barcelona
ofrecerá el primer Título
Superior de Rock de España

La Escuela Superior de Música Jam Session de Barcelona,
un centro privado ubicado en la falda de Montjuïc, ofrecerá a
partir de septiembre próximo, por primera vez en España, el
Título Superior de Rock, Nuevas Tendencias y Músicas
Urbanas.

EFE

24/07/2014

Potser que ens ho fem mirar

A qualsevol notícia se li busca la cara més negativa possible
per convertir-la en el titular.

Ara

19/07/2014

Un 22% de titulats
universitaris cobren mil
euros o menys

L’estudi diu que 8 de cada 10 treballen tres anys després de
graduar-se.

Ara

10/07/2014

Crece 10 puntos el número
de titulados universitarios
mileuristas en Cataluña

El 80% de los graduados catalanes encuentran empleo tres
meses después de graduarse, según un estudio.

El Mundo

10/07/2014

Los jóvenes deberían elegir
carrera con un ojo puesto en
el mercado de trabajo

Hay que romper la creencia popular de que las matemáticas
y las ciencias son difíciles, porque frena a los estudiantes a
entrar en esas carreras.

El País

10/07/2014
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Titular

Descripció

Mitjà

Data

Els universitaris estan pitjor que fa tres anys, però millor que
la resta.

El Periódico
de Catalunya

10/07/2014

La universitat garanteix feina
però a la baixa

OCUPACIÓ: Un estudi constata que el 85% dels titulats
treballen tres anys després de graduar-se. TEMPS:
L’ocupació cau, triguen més a trobar feina i és de pitjor
qualitat. ESPECIALITAT: Només el 54% treballen del que
han estudiat.

El Punt Avui

10/07/2014

El mileurisme augmenta
entre els titulats, però
aguanten millor la crisi

Mestres i científics, els més afectats per la caiguda de la
contractació pública.

La Vanguardia

10/07/2014

Titulaciones que garantizan
un empleo

Elegir la licenciatura es un paso decisivo para cualquier
estudiante. ADE, Química y las ingenierías mecánicas son
los estudios con mayor demanda en el mercado laboral.

El Mundo

09/07/2014

El Constitucional rechaza
que Cataluña evalúe sola a
sus docentes

El Tribunal Constitucional considera que la evaluación de los
profesores contratados universitarios que hace la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) tiene validez en toda España.

El País

04/07/2014

Estudi sobre la inserció

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) es troba en ple procés
d’elaboració de la seva cinquena edició de l’estudi d’inserció
laboral dels titulats del sistema universitari català.

El Periódico
de Catalunya
(suplement
especial)

07/06/2014

La feina ben feta: Josep
Carreras i Barnés (19432014)

Escrit sobre la trajectòria professional del col·laborador
d’AQU Catalunya Josep Carreras i Barnés.

La Vanguardia

21/04/2014

Graus i cicles que s’adapten
als nous temps

Els estudis "de sempre" conviuen amb l’aparició de noves
propostes formatives per satisfer la demanda laboral.

Ara

09/03/2014

Quins perfils professionals
necessita Catalunya?

Segons un estudi d’inserció laboral realitzat el 2011 per
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de

Ara

09/03/2014

El 84% dels graduats troben
feina malgrat la crisi
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Titular

Descripció

Mitjà

Data

Catalunya, el 88,8% de les persones graduades treballen
tres anys després d’haver finalitzat els estudis.

La tasa de ocupación de los
ingenieros informáticos es
cercana al 98%

Estos datos también son avalados por AQU Catalunya, que
en su último informe revela que, un trimestre después de la
graduación, la tasa de ocupación relativa a esta titulación es
del 95%.

el Economista

14/02/2014

¿Qué pasaría si en la
Universidad se dejara de
pensar?

En cuanto a la inserción laboral, según la Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya), las salidas de los licenciados en Filosofía de
Cataluña en el año 2011 tuvieron una ocupación laboral que
ronda el 78%.

Expansión

11/02/2014
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ANNEX 4. RECULL LEGISLATIU

Resolucions
RESOLUCIÓ ECO/1/2014, de 7 de gener, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs
a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l’any 2014, d’acord amb la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 6535, de 8 de gener de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/1582/2014, de 25 de juny, per la qual es nomena el president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC núm. 6659, de 8 de juliol de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/1581/2014, de 25 de juny, per la qual es nomena el president de la Comissió de Professorat Lector i
Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC núm.
6659, de 8 de juliol de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/1810/2014, de 17 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació
de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 6676, de 31
de juliol de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/1811/2014, de 17 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació
de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm.
6676, de 31 de juliol de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/2370/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a l’elaboració d’estudis per aprofundir en els resultats de l’enquesta d’inserció laboral del sistema universitari
català (publicada al DOGC núm. 6737, de 28 d’octubre de 2014).
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RESOLUCIÓ ECO/2574/2014, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la renovació de l’acreditació dels
manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes (publicada al DOGC núm. 6754, de 20 de novembre
de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/2898/2014, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes
previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l’any 2015, d’acord amb
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/2899/2014, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l’avaluació de
l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels
complements addicionals per mèrits de recerca (publicada al DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/2900/2014, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de
presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i
contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2014 (publicada al DOGC núm. 6780,
de 31 de desembre de 2014).
RESOLUCIÓ ECO/2901/2014, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2014, per a l’assignació de les retribucions addicionals
(publicada al DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014).

Edictes
EDICTE de 10 d’abril de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC
núm. 6604, de 15 d’abril de 2014).
EDICTE de 10 d’abril de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm.
6604, de 15 d’abril de 2014).
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EDICTE de 12 de febrer de 2014, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector
per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya
(publicat al DOGC núm. 6564, de 18 de febrer de 2014).
EDICTE de 21 de juliol de 2014, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i
investigador contractat i funcionari de les universitats públiques catalanes (publicat al DOGC núm. 6677, d’1 d’agost de
2014).
EDICTE de 25 de juliol de 2014, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector
per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya
(publicat al DOGC núm. 6678, de 4 d’agost de 2014).
EDICTE de 2 d’octubre de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de
la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al
DOGC núm. 6723, de 8 d’octubre de 2014).
EDICTE de 2 d’octubre de 2014, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm.
6723, de 8 d’octubre de 2014).
EDICTE de 19 de desembre de 2014, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent
i investigador de les universitats catalanes (publicat al DOGC núm. 6778, de 29 de desembre de 2014).

Anuncis
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis (exp. G935-INSLAB-2014) (publicat al DOGC
núm. 6564, de 18 de febrer de 2014).
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Convenis i addendes
15-01-2014 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat
de Girona per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat
del sistema universitari i la creació d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests processos.
21-01-2014 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’assessorament i l’avaluació del
disseny dels sistemes de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors (programa AUDIT-EAS).
3-02-2014 Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la
Universitat Abat Oliba CEU per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l’estudi de la inserció dels graduats
en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral
dels graduats en màsters.
26-02-2014 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Privada Rinaldi (titular de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià) pel qual es concreta la
metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor.
28-02-2014 Addenda al Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.
19-05-2014 Addenda al Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’ampliació de l’eina de consulta d’indicadors.
27-05-2014 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.
12-06-2014 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida pel qual es concreta la metodologia d’avaluació
de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del professorat doctor de l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya.
31-07-2014 Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya per a la participació d’un professional en processos d’avaluació.
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26-09-2014 Convenio específico de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) para la integración del
proceso de evaluación para la obtención del sello EUR-ACE® con el procedimiento de renovación de la acreditación para
las titulaciones universitarias oficiales de la Generalitat de Catalunya.
1-09-2014 Framework Collaboration Agreement with international quality assurance, certification and accreditation bodies
in the field of higher education.
4-09-2014 Specific collaborative Agreement for the application of the Framework Collaboration Agreement on the
incorporation of the certification of subject-specific quality labels issued by the Accreditation agency specializing in
undergraduate degree programmes In Engineering, Computer Science, Natural Sciences and Mathematics into
accreditation procedures by the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
4-11-2014 Acord marc de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Associació
de Centres Adscrits a Universitats Públiques de Catalunya.
20-11-2014 Acord marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra i
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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