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C.ONy.ENI .DE. COL;LABORAC10 ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT
SI.SJE!V'.A-U.NIYERSITARI DE CATALUNYA, CONSORCI-ESCOLA- I NDÜSTRÍÁL "DE
BAR.CEL?NA '. LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATÁLUNYA"PER"
REAUIZAC10 1 FLNANCAMENT DE LA CINQUENA EDICIÓ DYL-ESTUoT DE
LNSERCI,OD.ELSGRADUATS_EN EL MÓN LABORAL, DEL TERCÍR ÍSTU'D'1'CON^UN'?
SOBREL^. INSERCIÓ-LABORAL DELS DOCTORS'T'DErP'R¡MER"ES'TUD'¡"SOB'REUÍ<Á
INSERCIO LABORAL DELS GRADUATS EN MÁSTERS"

Barcelona, 12dejuliolde2013

?..li",'a-partLelDr\J°.sep Joa" Mores° Mateos, Excm. Presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat
Universitan de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actua-en'exe7cici"de

tes ¡uncions quetéatribuides a 1'artide 7 del Decret 93/2003, d'1-d'abril^perqu'ars^
els Estatuts d'AQU Catalunya.

dejlaltra; eLsr' Lluls Jofre_R°ca. President del Consorci Escola Industrial de Barcelona, en
endavantCEIB, titular de 1'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de'Ba'rceTona.'
adsc'.'LaJ,au.n"'er-sitat P°l]técnicade Catalunya, qui te la forma jurídica "de'Con¡orci"amb

P5890055F i número SEC 8975, i ádrela al Carrer Comte d'Urge1l,187~08036"de
Barcelona. --.s-i

^p^er 1'altra, el Dr. Antoni Giró Roca, Rector Magnifjc de la Universitat Politécnica de
l;,que.actua.e".l'exerl:;":l de les funcions que té atribufdes per 1'article 20^de"¡a'Jei

?-?a-n":^,6/2clo1'.d.e 21 le desembre. d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2ÓÓ3. de T9'de'
febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 67 deis Estatuts de la Universitat PoTitécnica de
Catalunya, segons 1'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, que aprova la seva'modifi"catí6 lia

del seu text Integre (DOGC número 6140, d'1-dejuny'de 2012).

EXPOSEN

Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral deis graduats universitaris han estat
molt ben valoráis per les universitats, per 1'administració i pels~mitjans de comunicado en''les
seves edicions successives perqué proporcionen dades significatives a nivell d's
universitari.

Que els resultáis deis quatre estudis anteriors han aparegut en publicacions, treballs de
Le,c!!.c?-li-°^nlde.s.q,ue.po''mete" conéixer llestat de la inserció laboral per árees temátiques
d'una cohort de graduáis, aixl com altres aspectes d'indubtable interés com ara elsfactors de
contractació^ la utilitatde la formaciá, la influencia de 1'estatus social o genere en" la'íniercio
laboral o 1'adequació de la formado a les demandes del mercat laboral.

Que el quart estudi d'inserc¡6 laboral va permetre consolidar el valor deis estudis universitaris
en^la inserció laboral i va incorporar en 1'estudi la participado de les universitat¡"Drivades"i
deis centres adscrits,

?_ue.',-a-més-a.mé^' les dades d'aquest estudi son un deis indicadors a teñir en compte tant
en els processos de verificació, com de seguiment com en 1'acreditació deis tltols"of¡ci'als'
dins del Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditado d'AQU Catalunya.

Qi'ej'any,2014'.l:lcsp,''és de tres.anys de l'.anterior. correspon la realització de la cinquena
edició de 1'avaluació de la inserció deis graduáis en el m6n'laboral i del tercer estudTconii
sobre la inserciú laboral deis doctors.

Que es considera també el moment adequat per a la realització de la primera edició de
1'enquesta d'inserci6 laboral deis graduáis en másters, ja que els másters san í'¡nstrument



mes flexible del qual disposen les institucions d'educac¡6 superior per adaptar-se a les
demandes del mercat laboral.

Que 1'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona es un centre adscrit a
la Universitat Politécnica de Catalunya, del qual es titular el Consorci Escola Industrial de
Barcelona (CEIB)

Que el CEIB i la Universitat Politécnica de Catalunya han manifestat la voluntat de col'laborar
en el marc deis estudis d'inserci6 laboral deis graduats universitaris.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya, el CEIB , titular
de 1'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i la
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) per a les activitats següents:

El finangament per a la realització de la 5a edició de 1'estudi de la inserció deis
gradúate en el món laboral i del 1r estudi sobre la inserció laboral deis gradúate en
másters, des del treball de camp fins a la difusió de 1'estudi, en els termes establerts
en 1'acord quart.

La integrado de la base de dades d'inserci6 laboral a 1'UNEIX i la corresponent
difusió d'indicadors clau relatius a la inserció laboral a través del portal WINDDAT

(winddat.aqu.cat).

La constitució d'un grup de treball per al disseny de la metodología de 1'enquesta de
másters i per analitzar la incorporado deis resultáis deis estudis d'inserciú laboral en
la millora deis plans d'estudis, aixl com el disseny d'accions d'orientació i suport ais
graduáis per la seva millar integrado laboral.

<

Segon. Abast i fases de la col-laboracló

La col-laboració entre AQU Catalunya, el CEIB i la UPC es concreta en les accions següents;

1. EICEIBilaUPC:
a) Establiran les bases comunes, conjuntament amb AQU Catalunya, de

1'enquesta d'inserc¡6 laboral deis tituláis de les enginyeries técniques
industriáis i deis tituláis del máster del centre per tal que sigui comparable
amb les que es realitzen en 1'estudi considerat globalment.

b) Nomenaran el membre del grup de treball detalla» en 1'acord primer.
c) Cediran els resultáis de les enquestes -microdades- a AQU Catalunya per a

la seva explotado.

2. El CEIB finan^ará del cost del treball de camp deis gradúate de 1'EUETIB que siguin
enquestats per 1'empresa encarregada de realitzar aquest serve!.

3. AQU Catalunya:
a) Assessorará al CEIB en 1'elaboracio de 1'enquesta de tituláis de les

enginyeries técniques industriáis i deis titulats de máster de 1'EUETIB.
b) Será 1'encarregada de la coordinació, el disseny, la contractació i la

supervisió de 1'estudi de camp i deis estudis que se'n derivin.



c)

d)

e)

?,',T^a.r[T?a,rá de ,la. gesti°' d'fu?10 ' exPl°teció deis resultáis de 1'enquesta
d'inserció laboral deis gradúate. En concret, AQU Catalunya només publicara
a.^a,se'va p,ágina web els.resultats Per Utol que com a minim tinguiri una
mostra igual o superior a 10 enquestats i un error mostral igual omferimal

Trametrá els resultáis especifics de 1'estudi corresponent a cada Universitat
fruit de 1'estudi i els informes que s'hagin realitzat.
Coordinará els grups de treball que es creTn.

Tercer. Determinado de la mostra

Elcriteri general per fixar la mostra en aquest estudi es 1'assoliment d'un error mostral del 8%
per titulació i centre. Tanmateix, per un criteri de prudencia i viabilitat economica"s'es'tableíx
que com a maxim la resposta de les enquestes ha d'ambar al 70%.

Quart. Pressupost i finansament.

El CEIB participará amb 2.610,50 euros en aquest estudi, que es el cost aproximat del treball
de^camp de la realització de les enquestes ais graduáis d'aquest centre, estudiaue es
realitzará a partir d'una mostra de 230 graduáis per un cost unitari orientatiu d'iT351 euros
perenquesta, "-"' ~ ' '''

La quantitat de 2.610,50 euros s'aportará mitjan?ant transferencia bancária al número de
compte de "la Caixa" núm. 2100 5000 51 0200030583, abans del 10 de setem'bre de'20'13.

un..c°p,.finali.t2,at l'estudi. AQU Catalunya presentará els resultáis obtinguts al centre i a la
unwersitat, aixi com els costos económics per a la seva análisi i per a la" presa dedecisions
peí que fa a futuras accions i al tancament de comptes.

Cjnqué. Calendan

El disseny es realitzará durant el 2013 i l'estudi de camp durant el primer trimestre del 2014.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

?i í ^a°Ía"1ent,de le.s dados d.e caracter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que dis
la Llei orgánica de protecció de dades de carácter personal.

En ^aquest sentit, AQU Catalunya trametrá al CEIB 1'estructura de la base de dades
realitzar 1'enquesta i fer els estudis pertinents, aixl com els codis de titulació"EI'CEÍB~en"viSr"á
?^flt-a.?^e l:l,e,dades complimentada a 1'empresa que faré el treball de campja qualsera
[enca"e?ada del, trariament de les dades de carácter personal. F¡nalment,"Fempi1esa'
hagi realitzat el treball de camp trametrá a AQU Catalunya la base de-'dades"amb~'els
resultáis obtinguts en la qual no hi constaran les dades de carácter personal.

Seté. Vigencia

^5^e-s.t ?-r'ven.'.,?n.tra en,vi3°r 1'endemá de ser signat i s'extingeix quan AQU Catalunya hagi
trames els resultats de 1'estudi a cada centre adscrit i hagi presentat els primers resultats.
previsiblement,aljuliolde2014. ' ' ' ^-----.

Vuité. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:
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a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present convenl.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
triplicat en el lloc ¡ en la data esmentats a 1'encaptalament.

Consorci Escola Industrial de Barcelona

President

A^solpia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya

Presiden!

Univefeitát Politécnica de Catalunya

Rector


